
s-Gravenhage, 9 Maart 1948. 

Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 
29 September 1947 aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in 
hoeverre ter voorbereiding van de hervorming van de staatkundige 
structuur van het Koninkrijk, verandering van de Grondwet gewenst is. 

Aan de Koningin. 

1. Inleiding. 

Bij besluit van 29 September 1947 nr. 48 heeft Uwe Majesteit goed
gevonden een Staatscommissie in te stellen. De Commissie had in
gevolge de haar opgedragen taak op korte termijn te onderzoeken of 
verandering in de Grondwet gewenst is en zo ja in hoeverre wijziging 
is te brengen in de bepalingen der Grondwet teneinde de mogelijkheid 
te scheppen om ter voorbereiding van de hervorming van de staat
kundige structuur van het Koninkrijk de daartoe noodzakelijke bepa
lingen vast te stellen en de nodige voorstellen te doen. 

De Commissie was als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Dr. L. J. M. Beel, Minister-President. 
Vice-Voorzitters: Mr. J. A. Jonkman, Minister van Overzeese Ge

biedsdelen, 
Mr. J. H. van Maarseveen, Minister van Justitie. 

Leden: 
Dr. S. E. B. Bierema, Lid van de Tweede Kamer van de Staten-

Generaal, 
Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee, Hoogleraar aan de R.K. Universiteit 

te Nijmegen, 
Jhr. Mr. M: van der Goes van Naters, Lid van de Tweede Kamer 

van de Staten-Generaal, 
Mr. W. H. van Helsdingen, Raadadviseur bij het Ministerie van 

Overzeese Gebiedsdelen, 
Frof. Mr. E. H. 'sJacob, Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht, 
Prof. Dr. J. H. A. Logemann, Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 

te Leiden, 
Prof. Mr. C. P. M. Romme, Lid van de Tweede Kamer van de 

Staten-Generaal, 
J. Schouten, Lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 
Mr. B. J. Stokvis, Lid van de Tweede Kamer van de Staten-Gene

raal, 
H. W. Tilanus, Lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 
Lid, tevens Secretaris: Dr. M. J. Prinsen, Secretaris-Generaal van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Bij Koninklijk Besluit van 16 Februari 1948 nr. 4, werd aan 
Mr. Riphagen op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn functie 
van adjunct-secretaris; bij hetzelfde besluit werd tot adjunct-secre
taris benoemd Mevr. Mr. H. A. Huart—Engelsman, Referendaris 
bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, reeds lang als zo
danig werkzaam. 

De Voorzitter installeerde de Commissie in haar eerste bijeen
komst op 16 October 1947 en lichtte uitvoerig de motieven toe, welke 
tot het instellen der Commissie hadden geleid. Hij herinnerde er 
aan, dat het algemeen bestuur, hetwelk krachtens de Grondwet in 
naam des Konings in Nederlands-Indië door de Gouverneur-Generaal 
en in Suriname en in Curacao door de Gouverneurs wordt uitge
oefend overeenkomstig het in Londen door Uwe Majesteit genomen 
eBscluit „Overgangsbesluit Algemeen Bestuur (D 65)" van 23 Decem
ber 1943 thans in Indonesië bij de Luitenant-Gouverneur-Generaal 
berust. De beloften in Uwer Majesteits rede van 7 December 1942 
gedaan, alsmede de staatkundige ontwikkeling, welke zich sedertdien 
in deze gebieden heeft voltrokken, leidden er naar het oordeel van 
de Regering toe, dat een onderzoek naar de vraag, of en, zo ja, op 
welke wijze de Grondwet in verband hiermede wijziging behoeft, 
geen langer uitstel duldt. In Nederlands-Indië ontstond de Republiek 
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Indonesië en kwam de basis-overeenkomst van Linggadjati tot stand. 
Daarnaast organiseerden zich na de Conferentie te Malino en den 
Fasar als autonome gebieden Oost-Indonesië, West- en Oost-Borneo, 
Riouw, Banka en Billiton. Wat Suriname en Curacao betreft, wees 
de Voorzitter op het ontbreken aldaar van feitelijke of op noodrecht 
berustende regelingen in afwijking van de Grondwet. Daar deze grond
gebieden buiten oorlogsgeweld en bezetting waren gebleven, had de 
dwang der feiten zich daar minder doen gevoelen en niet genoopt tot 
afwijking van de normale legale weg. 

Niettemin was ook in Suriname en Curacao het verlangen naar 
zelfbewind en verantwoordelijkheid voor de eigen aangelegenheden 
zeer levendig. In dit verband herinnerde de Voorzitter aan de bij de 
Staten-Generaal aanhangige ontwerpen van wet tot wijziging van de 
staatsregelingen van Suriname en Curacao. Eveneens werd gewezen 
op de vergevorderde voorbereiding van de inmiddels aangevangen 
Confercntie-Nederland-Suriname-Curacao. 

Zich verdiepende in de vraag op welke wijze de Commissie de haar 
opgedragen taak ten uitvoer zou kunnen brengen, stelde de Voor
zitter voor, dat de Commissie zou aanvangen zich uit te spreken over 
de volgende twee praeliminaire vragen: 

1". Is verandering van de Grondwet op dit ogenblik gewenst? 

2". Zo de eerste vraag bevestigden moet worden beantwoord, welke 
weg dient dan bij de herziening van de Grondwet te worden gevolgd? 
Moet worden volstaan met het scheppen van de mogelijkheid bij de 
wet, in afwijking van de Grondwet, zo nodig met versterkte meerder
heid, de voorzieningen te treffen, welke door de nieuwe rechtsorde 
worden geëist, dan wel zal de nieuwe rechtsorde in het voorstel van 
wet tot verandering in de Grondwet op meer of minder summiere 
wijze moeten worden omschreven? 

De Comm'ssie heeft aan de beraadslagingen over deze vragen en 
de daarbij aansluitende besprekingen betreffende het aan de Regering 
aan te bevelen voorstel van wet tot verandering in de Grondwet in 
totaal zes plenaire bijeenkomsten gewijd. Een uit haar midden 
samengestelde technische subcommissie, welke een voorstel van wet 
voorbereidde, vergaderde een aantal malen afzonderlijk. 

2. Is verandering van de Grondwet op dit ogenblik gewenst? 

Over deze eerste vraag werd aanvankelijk in de Commissie zeer 
verschillend geoordeeld. 

Enkele leden gaven er de voorkeur aan, dat de aan een Grond
wetsherziening verbonden ontbinding van de Kamers der Staten-
Generaal en de daarmede samenhangende verkiezingen zouden 
worden uitgesteld, totdat de kiezers zich een duidelijker beeld over 
de nieuwe rechtsorde zullen kunnen vormen en daardoor beter in 
staat zullen zijn, hun stem te bepalen. De hier bedoelde leden gingen 
er bij het bepalen van hun oordeel van uit, dat, indien thans etn 
grondwetsherziening tot stand zou komen deze spoedig door e:n 
tweede zou moeten worden gevolgd, terwijl zij tegen de hieruit voort
vloeiende herhaalde verkiezingen ernstige bedenkingen hadden. 

Andere leden konden zich echter met deze gedachtengang niet 
verenigen. Zij hadden er volledig begrip voor, dat de Regering het 
op prijs stelt, ontheven te worden van de belemmeringen, die haar 
bij het treffen van noodzakelijke voorzieningen voortdurend in strijd 
met de Grondwet dreigen te brengen, en dat zij anderzijds behoefte 
heeft aan een beter gefundeerde grondslag dan het noodrecht, vervat 
in Uwer Majesteits Besluit D. 65, haar vermag te bieden. Gewezen 
werd in dit verband OD de voor en na reeds in de Staten-Generaal 
ter sprake gekomen instelling van nieuwe organen. De Regering, 
aldus deze leden, tone duidelijk, dat het haar ernst is de beloften, 
gedaan in Uwe ^Majesteits rede van 7 December 1942, te verwezen
lijken en ruime als eerste stap daartoe, de grondwettelijke beletsehn 
uit de weg. Bij herhaling heeft de Regering verklaard, zich nog steeds 
bij haar beleid naar de beginselen van de ontwerp-overeenkomst van 
Linggadjati te willen richten. De huidige wetgeving biedt, naar het 
oordeel van deze ledenhaar onvoldoende armslag om deze bereidheid 
in daden om te zetten; 

Voorts herinnerden zij aan de op 3 Januari 1948 te Batavia gehou
den vergadering van de officiële vertegenwoordigers van alle negaras 
en daerah's. Deze namen daarbij een resolutie aan, v/aarin de Rege
ring werd uitgenodigd een spoedige herziening van de Grondwet te 
bevorderen. * 

Vervolgens wezen deze leden nog op de psychologische betekenis 
van een Grondwetsherziening. Niet alleen/ geeft de Regering daar
door duidelijk te kennen ernst te willen maken met het in gemeen 
ovjrleg tot stand brengen van de nieuwe rechtsorde, doch bovendien 
dient de weg te worden geopend om de onmiskenbaar aan koloniale 
verhoudingen herinnerende artikelen 62 tot en met 64 der Grond
wet, welke een doorn in het oog van Indonesië, Suriname en de 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1947 Commissie-Beel II, verslag, plenair, 1948-03-09

NL-HaNA, BiZa/Kabinetsarchief, 2.04.26.02, inv.nr. 899



3 

Nederlandse Antillen vormen, hetzij te kunnen intrekken of althans 
hun betekenis te doen verliezen. Nog steeds leggen deze artikelen 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid en in wezen ook 
het gezag eenzijdig bij de Nederlandse organen, al kent ook de prak
tijd der staatsregelingen in deze modulaties. 

Met klem ontrieden daarom de voorstanders \fin een onmiddellijke 
grondwetsherziening de verschuiving daarvan naar de toekomst, over
tuigd als zij waren, dat esn dergelijke gedragslijn hier te lande, 
noch in Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen de instemming 
der bevolking zou kunnen verwerven en ongetwijfeld tot misvatting 
aanleiding zou geven. De vrees, dat, indien thans tot grondwets
herziening wordt overgegaan, binnen zeer korte tijd opnieuw een 
herziening va nde Grondwet aan de orde zou moeten worden gesteld, 
deelden zij niet. Men achtte het mogslijk reeds thans zodanige 
voorzieningen te treffen, dat herhaalde verkiezingen zouden kunnen 
worden vermeden. 

De Commissie wijdde aan de hier in het kort samengevatte pro 
en contra een uitvoerige gedachten wisseling. Uiteindelijk besloot zij 
bij grote meerderheid van stemmen aan de Regering te adviseren 
terstond de herziening van de Grondwet ter hand te nemen. 

3. Positief of negatief. 

Ter inleiding van de beraadslaging omtrent de tweede hierboven 
gestelde vraag stelde de Voorzitter aan de orde een voorstel voor 
een ontwerp van wet, waarbij werd volstaan met te bepalen, dat bij 
de wet, met afwijking van de Grondwet, voorzieningen zouden kunnen 
worden getroffen tot herziening van de verhouding tussen en van 
de staatsinrichting van de in artikel 1 der Grondwet genoemde 
gebieden. Een ontwerp van zodanige wet zou slechts met ten minste 
twee derden der uitgebrachte stemmen door de Kamers der Staten-
Generaal kunnen worden aangenomen. Bij de behandeling van dit 
voorstel openbaarde zich een verschil van opvatting onder de leden 
der Commissie, hetwelk in de verdere discussies is aangeduid met 
de niet geheel zuivere, doch voor zichzelf sprekende, terminologie 
van de tegenstelling tussen een poitief en een negatief stelsel. 

Het genoemde, door de Voorzitter aan de orde gestelde egatieve 
voorstel, bleek bij verschillende leden op ernstige tegenstand te 
stuiten. Zij waren van oordeel, dat het verantwoord, noch doeltreffend 
zou kunnen worden geacht een ontbinding der Staten-Generaal te 
doen plaats vinden, met de strekking aan de kiezers gelegenheid te 
geven zich uit te spreken, indien hun elke aanwijzing over het verder 
te voeren beleid zou worden onthouden. Zij menen, dat althans in 
enkele hoofdtrekken de toekomstige structuur tot uitdrukking moet 
worden gebracht. Voorts werd door de voorstanders van het posi
tieve stelsel aangevoerd, dat een blanco machtiging als bij het nega
tieve stelsel wordt verleend, om bij de wet, zij het ook onder de 
waarborg van een versterkte meerderheid, van de Grondwet af te 
wijken, de rechtstreekse invloed van de kiezers uitsluit op een wijze, 
welke bepaaldelijk bij de ingrijpende veranderingen in de structuur 
van het Koninkrijk, waarover thans zal moeten worden beslist, als 
ontoelaatbaar moet worden beschouwd. 

Tenslotte waren sommige voorstanders van het positieve stelsel 
van oordeel dat in het voorstel van wet tot verandering van de 
Grondwet, zij het ook zeer summier, in elk geval de richtlijnen 
dienden te worden vastgelegd, waaraan de Regering bij haar verder 
te voeren beleid zou zijn gebonden. 

De aanhangers van het negatieve stelsel wezen hiertegenover op 
de naar hun mening ernstige gevaren, welke dreigen, indien het 
verder tussen de vertegenwoordigers van de bevolkingen der in 
artikel 1 der Grondwet genoemde gebieden omtrent de nieuwe rechts
orde te voeren gemeen overleg zou worden belemmerd door te 
stringente bepalingen in de Grondwet betreffende de grondslagen, 
waarop de nieuwe ordening ware te bouwen. Bij de voortdurend 
verrassing biedende staatkundige ontwikkeling in de overzeese ge
bieden zou de Regering zich bij de te voeren besprekingen voor on-
overkomenlijke beletselen gesteld kunnen zien. Het zou dan kunnen 
blijken, dat de thans voorgenomen herziening van de Grondwet haar 
doel volkomen zou missen en langs de tijdrovende en kostbare weg 
van een nieuwe grondwetsherziening, de hinderpalen uit de weg 
moeten worden geruimd. Men wees er op, welke bedenkelijke indruk 
het in de internationale wereld zou maken, indien Nederland na een 
grondwetsherziening nog steeds niet constitutioneel bij machte zou 
blijken te handelen. 

Bovendien waarschuwden de voorstanders van het negatieve stelsel 
tegen de indruk, welke het in de overzeese gebieden zou wekken, 
indien de huidige Grondwet van het Koninkrijk zou voorschrijven, 
op welke wijze de nieuwe rechtsorde zal moeten worden opge
bouwd. Sommigen hunner meenden, dat het Nederlandse Volk bij de 
verkiezing meer behoefte zou hebben aan een behoorlijk omlijnde 
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politiek o n over te oordelen, dan over een toch altijd slechts meer 
of minder summiere Grondwettekst. Zij spraken de verwachting uit, 
det de Redering in staat zou zijn de ontbinding der Staten-Generaal 
te bepalen op c;r. tijdstip, dat de in gang zijnde besprekingen duide
lijke politieke resultaten zouden hebben opgeleverd. 

Hiertegenover wezen zij, die in beginsel het positieve stelsel voor
stonden, er op, dat afgezien van de voorlaatste bedenking waaraan 
bij het volgende onderdeel van dit rapport uitvoerig aandacht zal 
worden geschonken, de bezwaren, aan een stringente regeling ver
bonden, zouden kunnen worden ondervangen door ee ruime om
schrijving van de grondslagen van de nieuwe ordening. 

Intussen had, ten einde de discussie te vergemakkelijken en over 
de bestaande mogelijkheden een oordeel te kunnen vormen, een drie
tal leden zzich gezet tot de formulering van hetgeen, een voorstel 
van wet naar hun oordeel zou moeten inhouden. 

Noch dit, noch de voorstellen der beide andere leden bleken de 
meerderheid der Commissie bevrediging te kunnen schenken. Intussen 
was de Commissie van oordeel, dat aan de hand van de daarin tot 
uitdrukking gebrachte denkbeelden de daaromtrent gevoerde be
sprekingen een meer bevredigende oplossing voor een ontwerp met 
positieve strekking zou kunnen worden gevonden. Aan een uit enkele 
leden bestaande subcommissie werd daarom verzocht zich met de 
redactie van eennader voorstel te belasten. Zij heeft zich van haar 
taak gekweten, doch ook de arbeid van deze Commissie heeft, hoewel 
het pad naar het einddoel enigermate daardoor is geëffend, niet de 
gewenste instemming kunnen bereiken. De beraadslagingen over dit 
voorstel gaven een tweetal leden aanleiding nadere voorstellen in te 
dienen. Een van hen, overigens nog steeds pricipieel voorstander 
van het negatieve stelsel, meende dat indien men van het positieve 
stelsel zou wensen uit te gaan, de oplossing in deze zin zou moeten 
worden gezocht, dat wordt bepaald, dat de betrekkingen tot Indo
nesië, Suriname en Nederlandse Antillen in gemeen overleg met de 
betrokken gebieden bij statuut worden geregeld, waarbij zou kunnen 
worden afgeweken van de Grondwet, onder bepaling, dat de Kroon 
zal waken, dat Nederlands instemming slechts wordt gegeven, indien 
daarbij vrschillende nader aangeduide grondbeginselen in acht wor
den genomen. Hoewel voor sommige leden dit voorstel ongetwijfeld 
in zeker opzicht aantrekkelijke denkbeelden bevatte, bleek de meer
derheid toch de voorkeur te geven aan de opzet, gekozen door het 
andere der twee laatstbedoelde leden. 

Na verschillende wijzigingen te hebben ondergaan heeft dit laatste 
ontwerp in zover de instemming van de meerderheid der Commissie 
kunnen verwerven, dat zij vrijheid vindt het in de huidige vorm aan 
Uwe Majesteit als een aanvaardbaar voorstel van wet aan te bevelen. 
Verschillende leden hebben tegen de inhoud of de redactie van enkele 
bepalingen nog wel bedenkingen, doch zij zijn bereid, terwille van 
een gemeenschappelijke conclusie, daaraan niet de consequentie van 
het onthouden van hun stem te verbinden. 

Het moge Uwe Majesteit derhalve als bijlage van dit rapport 
worden aangeboden. De Commissie heeft gemeend zich van het daar
aan toevoegen van een Memorie van Toelichting, in verband met 
hetgem in de beide volgende onderdelen van het rapport nog zal 
worden opgemerkt, te mogen onthouden. 

Een tweetal leden heeft gemeend hun instemming aan het ontwerp 
te moeten onthouden. Een hunner heeft bij afzonderlijke aan het 
ontwerp toegevoegde nota daarvan doen blijken. Het andere lid ver
zocht van zijn standpunt te doen blijken door aantekening van het 
volgende: 

4. Afzonderlijke Grondwetsherziening voor de verhouding 
tot Suriname en de Nederlandse Antillen. 

Door een der leden is bij de discussies betreffende de weg, welke 
bij de herziening van de Grondwet moet worden gevolgd, betoogd, 
dat het de voorkeur verdient een afzonderlijk voorstel van wet tot 
verandering in de Grondwet in te dienen betreffende de nieuwe 
ordening met betrekking tot Suriname en de Nederlandse Antillen. 
Zoals aan het slot van het laatste onderdeel van het rapport bij de 
toelichting der afzonderlijke artikelen nader zal worden toegelicht, 
heeft de meerderheid der Commissie gemeend, dat, gelet op de huidige 
omstandigheden, geen aanleiding bestond dit denkbeeld te volgen. 

5. Karakter der Grondwetsherziening. 

Hoewel in de Commissie de vraag naar het karakter van de Grond
wetsherziening als zodanig niet aan de orde werd gesteld, hebben 
niettemin de bij elk der leden daaromtrent bestaande inzichten in 
menig opzicht het ingenomen standpunt beheerst. De meerderheid 
der leden bleek van oordeel, dat, hoewel formeel nog steeds de sou 
veremiteit voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden geldt, niet
temin anderzijds materieel het zelfbeschikkingsrecht der overzeese 
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gebieden moeilijk kan worden ontkend. Zij meende, dat naar een 
overbrugging van deze beide gezichtspunten moet worden gestreefd 
en eenzijdigheid, insluitende miskenning van het feitelijk gegeven 
van de keerzijde van het vraagstuk, moet worden vermeden. De 
continuïteitsgedachte brengt mede, dat de hervorming van het Konink
rijk tot de Unie formeel haar grondslag vindt in de geldende Grond
wet. Dit geschiedt echter niet eenzijdig uitsluitend van Nederlandse 
zijde. Het huidige Koninkrijk emancipeert de overzeese gebieden en 
nodigt ze uit in vrij overleg een nieuwe rechtsorde te ontwerpen, die 
— tot stand gebracht — de oude orde zal vervangen. 

Zonder op de tegenstelling tussen de continuïteitsgedachte en de 
strikte doorvoering van het beginsel der emancipatie dieper in te 
gaan moge de Commissie volstaan met te constateren, dat in haar 
boezem als geheel, zij het onder haar leden in verschillende nuan
cering, begrip bestaat voor de waarde van elk der hiervoor aange
duide tegenovergestelde gezichtspunten. Zij meent echter er voor te 
moeten waarschuwen aan de hier liggende tegenstelling een te domi
nerende betekenis te hechten. Ook bij erkenning van de diepere 
achtergrond zal men toch niet mogen voorbijzien, dat het hier in 
eerste instantie gaat over een staatsrechtelijke vraag, welke de mate
riële inhoud van de nieuwe rechtsorde in geen enkel opzicht beheerst. 
De Commissie vertrouwt, dat de bevolkingen van Indonesië, Suri
name en de Nederlandse Antillen op grond van de principiële aan
vaarding in de Grondwet, dat de nieuwe rechtsorde tot stand komt 
als resultaat van hetgeen in gemeen overleg is overeengekomen, aan
leiding zullen vinden heen te stappen over mogelijke bezwaren, tegen 
de wijze waarop Nederland meent de Grondwet te moeten aanpas
sen. Zij moge er aan herinneren, dat zoals Struycken (Staatsrecht 
blz. 39) verklaart, ook de eerste Grondwet voor het Koninkrijk niet 
op een staatsrechtelijke theorie is gebouwd en aan een opzettelijke 
bouw van ons Staatswezen op de grondslag van de toen levende revo-
lutionnaire theoriën in 1813 noch 1815 is gedacht. Voorkomen worde, 
dat opnieuw aan ons bewaarheid zou worden de toen, zij het ook in 
ander verband, door van Hogendorp gesproken woorden de leer der 
theorieën heeft ons ongelukkig gemaak. 

Het is in deze gedachtensfeer, dat de Commissie het uiteindelijke 
door de meerderheid der leden aanvaarde voorstel voor een ont
werp van wet, dat als bijlage van haar rapport wordt aangeooden, 
wenst te zien beschopwd. Het wetsontwerp bedoelt noch te zijn een 
zuivere toepassing van de materiële continuïteitsgedachte noch is het 
volledig op de emancipatie gedachte opgetrokken. 

De Commissie oordeelt als van beslissende betekenis, dat in xle 
beginselverklaring van artikel 207 wordt voorop gesteld, dat de 
nieuwe rechtsorde zal worden gevestigd op de grondslag van hetgeen 
in gemeen overleg met de vertegenwoordigers van de bevolkingen 
der in artikel 1 der Grondwet genoemde gebieden is of zal worden 
overeengekomen. Materieel is hiermede uitgesproken, dat de nieuwe 
rechtsorde niet tot stand komt, doordat uit de volheid van zijn macht 
de huidige grondwetgever, voor zoveel Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen betreft, een deel van zijn bevoegdheden af
staat. Slechts hetgeen in gemeen overleg wordt overeengekomen, zal 
de grondslag kunnen vormen voor de nieuwe rechtsorde; eenzijdig
heid is uitgebannen. Met erkenning van de autonome bevoegdheid 
van elk der gebieden om de daaraan in het bijzonder eigen belangen 
zelfstandig te regelen, wordt voorts, zulks in overeenstemming met 
hetgeen artikel 6 van de basis-overeenkomst van Linggadjati be
paalde in artikel 207, de gebondenheid tot verzorging van de ge
meenschappelijke belangen vastgesteld. Met de kennelijke wens elke 
gedachte aan een overheersing van Nederlandse zijde uit te sluiten, 
zijn de verschillende gebieden slechts op de voet van gelijkwaardig
heid" tot behartiging van de gemeenschappelijke belangen ver
bonden. 

De Commissie is van oordeel, dat door de in artikel 207 gekozen 
redactie volledig recht wordt gedaan aan het aan Indonesische zijde 
bestaande verlangen, dat begrip wordt getoond voor het de facto 
karakter van de voor deze gebieden geheel oorspronkelijke ordening. 

Zij meent, dat daarmede ook is tegemoetgekomen aan de bezwaren 
van hen, die mochten menen, dat de gelijkgerechtigheid der in de 
Unie verbonden staten zich er tegen verzet, dat, nu de werkingssfeer 
van de huidige Grondwet van het Koninkrijk bestemd is beperkt te 
worden tot Nederland, bepalingen omtrent de samenwerking der in 
artikel 1 genoemde gebieden daarin nog een plaats vinden. De Com
missie wijst er in dit verband bovendien op, dat de bepalingen om
trent de vorming van een Unie en de haar toegedachte taak niet 
beogen eenzijdig van Nederlandse zijde de structuur daarvan vast 
te leggen. Wel echter worden daarbij de grenzen getrokken, waar
binnen Nederland, in overeenstemming overigens met de beginselen 
van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati, zijn bereidheid tot 
samenwerking afbakent. 

In die gedachtengang moeten, naar het oordeel der Commissie, 
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ook worden verklaard de artikelen 208, 209 en 210. Aan de eerst-
vermelde bepaling zal hieronder bij de toelichting van de afzonder
lijke artikelen een nadere bespreking worden gewijd; teneinde het 
verband niet te verbreken wordt daarom te dezer plaatse daarop 
niet nader ingegaan. Hier zij slechts aangetekend, dat, teneinde elke 
gedachte aan een eenzijdig van Nederlandse zijde afbakenen van de 
nieuwe rechtsorde uit te bannen, in het eerste lid uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar de uitkomst van het reeds gepleegd overleg. Het be
treft hier slechts het aanduiden van normen, waarvan de uitwerking 
uiteraard niet eenzijdig, doch in gemeen overleg zal plaats vinden. 
De artikelen 209 en 210 raken echter zo nauw het karakter der 
Grondwetsherziening, dat deze te dezer plaatse in de beschouwing 
dienen te worden betrokken. De Commissie is van oordeel, dat, 
welke opvatting men ook moge huldigen ten aanzien van de uit
eindelijke vestiging van de nieuwe rechtsorde, men niet kan voorbij
gaan aan het feitelijk gegeven, dat de bestaande wetgeving daaraan 
moet worden aangepast. Zij aanvaardt daarbij voorts, dat tot het 
ogenblik, dat de nieuwe ordening tot stand is gekomen en het Konink
rijk zal zijn hervormd, het wetgevend orgaan van het huidige 
Koninkrijk het uitsluitend bevoegde instrument vormt, dat de over
gang naar die nieuwe rechtsorde kan, doch gelet op de van kracht 
zijnde wetgeving bepaaldelijk voor Nederland, ook behoort te lega
liseren. Hieronder zal nader worden toegelicht, waarom voorzover 
daarbij voorzieningen worden getroffen, waarbij wordt afgeweken 
van de bepalingen der bestaande Grondwet, een bijzondere meerder
heid in de Staten-Generaal wordt geëist. 

De artikelen 209 en 210 moeten in onderling verband worden 
begrepen, Het eerste baant de weg gedurende het ontwikkelings
proces; artikel 210 daarentegen heeft het oog op de laatste acte in 
de slotphase. De plaatsing van beide voorschriften is een chrono
logische en laat ruimte voor de stelling, dat uit oogpunt van be
langrijkheid aan hetgeen in artikel 210 word bepaald de voorrang 
ware te geven. 

In het voorbehoud, daarbij gemaakt, dat geen afwijking kan 
plaats vinden van de bepalingen van de eerste tot en met de vijfde 
afdeling van het Tweede Hoofdstuk, heeft de Commissie wederom 
tot uitdrukking willen brengen een der voorwaarden, waaronder van 
Nederlandse zijde slechts aan de totstandkoming van de nieuwe rechts
orde medewerking kan worden verleend. De Commissie is van 
oordeel, dat, welke de ontwikkeling van de nieuwe rechtsorde ook 
moge zijn, in overeenstemming met hetgeen in artikel 8 van de basis
overeenkomst van Linggadjati werd bepaald de rechten van de Kroon 
onaantasbaar dienen te blijven. Het ligt daarom voor de hand, dat 
van de vereenvoudigde procedure, waarvoor artikel 209 de weg 
opent, afwijking van de genoemde afdelingen van het Tweede Hoofd
stuk der Grondwet zijn uitgesloten. Teneinde het frustreren van dit 
voorbehoud te voorkomen, diende afwijking van het Dertiende 
Hoofdstuk tevens te worden uitgesloten. Ten overvloede wijst de 
Commissie er op, dat zij door het vereiste te stellen, dat de overgang 
naar de nieuwe rechtsorde de voorziening „vordert", tot uitdrukking 
heeft willen brengen, dat slechts in geval van dringende noodzaak 
van de Grondwet kan worden afgeweken. 

Van meer principieel belang voor het karakter van de Grondwets
herziening beschouwt de Commissie artikel 210. Zij is hierbij uit
gegaan van de gedachte, dat na de voorbereiding der nieuwe ordening, 
zo nodig met toepassing van artikel 209, doch in het bijzonder nadat 
het gemeen overleg met de vertegenwoordigers van de bevolkingen 
der verschillende gebied door het bereiken van overeenstemming tot 
vruchtbaar resultaat heeft geleid, een moment zal intreden, waarop 
de hervorming van het huidige Koninkrijk der Nederlanden formeel 
haar beslag krijgt. Zij stelt zich voor, dat in de resoluties der Confe
rentie Nederland, Suriname en Curacao nader worden bepaald op 
welke wijze de overgang van de bestaande naar de nieuwe ordening 
zal plaats vinden. In de aanhef van het tweede lid van artikel 210 
wordt daarom hiernaar verwezen. Dat hierbij dezelfde waarborgen 
zullen moeten gelden als in artikel 209 voorgeschreven voor het over
gangsstadium ligt voor de hand. Ware het anders zo zouden de 
anomalie zijn ingeslopen, dat voor het mindere meer zekerheid zou 
zijn geschapen dan voor het meerdere. Bovendien beschouwe men 
artikel 210 eerste lid slotzin niet alleen als scheppend de verplichting 
de weg van artikel 209 te volgen, doch tevens als verlenend de vrij
heid verandering van de Grondwet anders dan overeenkomstig het 
Dertiende Hoofdstuk te doen plaats vinden. 

De in het tweede lid voorgeschreven bevestiging, ziet zij als de 
laatste acte van de draagster van de Kroon der Nederlanden en, 
inleidend in de nieuwe rechtsorde, als de eerste daad van het Hoofd 
der Unie. De vraag op welke wijze het contraseign bij deze beves
tiging zal moeten worden geëffectueerd, zal eerst haar beantwoording 
kunnen vinden bij het tot stand komen van de Unie. 
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Hen der leden, die, behalve tegen het voorstel der Commissie, op 
meer dan één punt bezwaren had tegen de in het voorgaande ge
geven samenvatting der meningen, stelde er prijs op zijn gevoelen 
met betrekking tot de materie, waarover de Commissie heeft te ad
viseren, kort weer te geven. 

Het Regeringsbeleid ten aanzien van de Overzeese Gebiedsdelen 
moet uit de aard der zaak uitlopen op een herziening van de Grond
wet. Uitgangspunt voor het beleid vormt de Regeringsverklaring van 
7 December 1942, uitgesproken bij monde van Uwe Majesteit. Daar
uit volgt, dat de hervorming van de structuur van het Koninkrijk 
worde voorbereid in gemeen overleg met de daarvoor aangewezen 
vertegenwoordigers van de onderscheiden delen van het Koninkrijk. 
Zonder hier in een beschouwnig te willen treden over de vragen, 
welke verband houden met de voorbereidingsarbeid in de Overzeese 
Gebiedsdelen, wees hij er op, dat die voorbereiding moet plaats heb
ben in een Rijksconferentie, die zal moeten leiden tot concrete voor
stellen, waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de structuur, 
welke aan het Koninkrijk ware te geven. Ten slotte zal het resultaat 
van deze arbeid belichaamd moeten worden in één of meer ontwer
pen van wet tot herziening van de huidige Grondwet, welke overeen
komstig de geldende voorschriften dienen te worden behandeld en 
afgedaan, waarna de nieuw vastgestelde structuur kan worden ten 
uitvoer gelegd. 

Wijzigingen in de structuur van het Koninkrijk, welke tussentijds 
worden nodig geacht, behoren te worden aangebracht in overeen
stemming met de teg.-nwoordige grondwettelijke voorschriften. 

Deze gang van zaken sluit geheel aan bij inhoud en strekking van 
de Regeringsverklaring van 7 December 1942, en laat in alle op
zichten recht wedervaren aan de aangelegenheden, waarom het hier
bij gaat. 

Als bezwaar tegen deze gedachtengang is aangevoerd, dat daarin 
geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de feitelijke 
ontwikkeling, welke in de laatste jaren heeft plaats gevonden. Te 
dien aanzien werd door dit lid opgemerkt, dat die ontwikkeling, voor 
zover zij betrekking heeft op de voorbereiding van de herziening 
der structuur van het Koninkrijk, bij het volgen van de aangegeven 
weg geheel tct haar recht komt, en dat zij, in zoverre zij betreft 
feitelijke wijzigingen in de structuur, welke in overeenstemming zijn 
met de huidige grondwettelijke voorschriften, tot haar recht kan 
komen met behulp van wettelijke voorzieningen. 

Tegen het volgen van een andere gedragslijn bestaan, wat de hoofd
zaken aangaat, twee bezwaren: l c . dat de Grondwet geweld wordt 
aangedaan; 2°. dat een voorstel tot herziening van de Grondwet in 
overweging wordt gegeven, hetwelk niet formuleert wat zal gelden, 
maar slechts tot uitdrukking brengt, welke desiderata of voorwaarden 
in acht zullen zijn te nemen bij nadere voor te bereiden voorstellen 
lot herziening van de structuur van het Koninkrijk. Het werd over
bodig geacht deze bezwaren in dit rapport nader toe te lichten. De 
betekenis van het in de tweede plaats genoemde bezwaar blijkt 
bovendien duidelijk bij kennisneming van het voorstel der Commissie. 

Het hier aan het woord zijnde lid zou ten slotte bereid zijn geweest 
de door hem ontwikkelde gedachtengang in belangrijke mate los te 
laten, wanneer het mogelijk was gebleken tot een voorstel te komen, 
hetwelk in duidelijke staatsrechtelijke formuleringen aangaf, welke, 
althans op de belangrijke punten, de algemene lijnen van de nieuwe 
structuur zullen zijn. Dit is niet het geval geweest. De door de 
Commissie voorgestelde artikelen dragen een zo vaag karakter, de 
daarin opgenomen bepalingen zijn zo weinig staatsrechtelijk gecom
poneerd, herinneren zozeer aan weinig zeggende staatkundige desi
derata, en geven dientengevolge een zo grote onzekerheid ten aanzien 
van de toekomstige structuur van het Koninkrijk, dat hij zich, mede 
gelet op het tot heden gevolgde Regeringsbeleid ter zake, daarmede 
niet kan verenigen. 

De grote meerderheid dr Commissie, heeft blijkens het door haar 
ingenomen standpunt de hier vermelde gedachtengang als volstrekt 
onaanvaardbaar verworpen. Zij wijst de disqualificerende beoordeling 
van de inhoud van de voorgestelde artikelen met kracht van de hand. 
In aanmerking nemende, dat is aanvaard, dat de nieuwe rechtsorde 
als uitkomst van het gemeen overleg zal tot stand komen, mag naar 
haar oordeel gesteld worden, dat de voorgestelde bepalingen wel 
degelijk de normen en duidelijke richtlijnen bevatten voor het te 
voeren Regeringbeleid. Slechts indien men de snelheid, waarmede de 
opeenvolgende gebeurtenissen zich voltrekken, miskent, en voorbij 
ziet dat de nieuwe rechtsorde niet eenzijdig door Nederland wordt 
vastgesteld, zal men, naar de opvatting van deze talrijke leden, 
kunnen menen, dat reeds thans tot in bijzonderheden de nieuwe 
rechtsorde in de Grondwet zou kunnen worden vastgesteld. 
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Versterkte meerderheid. 

Na diepgaande discussie besloot de Commissie bij meerderheid 
van stemmen aan het openen van de mogelijkheid bij de wet voor
zieningen in afwijking van de Grondwet te treffen, de voorwaarde 
te verbinden, dat het ontwerp van zodanige wet door de Kamers der 
Staten-Generaal niet dan met tenminste twee derden der uitgebrachte 
stemmen kan worden aangenomen. Daarbij werd niet voorbijgezien, 
dat in de staatsrechtelijke litteratuur van de latere jaren meermalen 
bezwaar is gemaakt tegen het voor veranderingen in de Grondwet 
in artikel 203 gestelde vereiste van een gekwalificeerde meerderheid. 
De meerderheid der Commissie meent, bepaaldelijk onder de gegeven 
bijzondere omstandigheden, voor de voorzieningen, bedoeld in ar
tikel 209, deze eis te moeten handhaven. Vooropgesteld wordt, dat 
de aard van het ontwikkelingsproces van de nieuwe rechtsorde, waar
bij niet van te voren valt te voorzien voor welke situaties de Regering 
gesteld kan worden en welke tot een voorziening op zeer korte 
termijn kunnen nopen, zich niet verdraagt met de tijdrovende pro
cedure, welke de Grondwet voor veranderingen van haar bepalingen 
in het Dertiende Hoofdstuk voorschrijft. Derhalve bestaat vrij alge
meen in de Commissie de bereidheid in casu een vereenvoudigde 
procedure te bevorderen, waardoor met name de herhaalde ont
binding der Kamers en de daarmede gepaard gaande verkiezingen 
kunnen worden vermeden. Intussen is de meerderheid der Commissie 
van oordeel, dat zij een volmacht om bij de wet voorzieningen in 
afwijking van de Grondwet te treffen, zonder de tweede waarborg, 
welke het. Dertiende Hoofdstuk tegen het lichtvaardig veranderen 
van de Grondwet inhoudt, niet voor haar verantwoording kan nemen, 
nu het hier om niet minder dan de toekomst van het Koninkrijk gaat. 
Zij meent, dat door ook op het stuk van de versterkte meerderheid 
af te wijken, de kennelijke wil van de Grondwetgever meer ter zijde 
wordt geschoven, dan het beroep op de gang van het ontwikkelings
proces kan veroorloven. De mee; derheid der Commissie oordeelt, 
dat de in deze te nemen beslissingen van een zodanige draagwijdte 
en ingrijpende betekenis zijn, dat zij gedragen dienen te worden 
door e?n zo krachtige meerderheid der bevolking, dat e:n duidelijke 
uitspraak wordt verkregen. Een minderheid der Commissie beschouwt 
deze overwegingen wel inderdaad als gewichtig, doch voor haar 
wegen deze niettemin niet op tegen de onoverkomenlijke moeilijk
heden, welke zij bij het stellen van de eis van een versterkte meerder
heid vreest. Zij wijst in dit verband bepaaldelijk op de moeilijkheden 
van internationale aard, welke zouden zijn te duchten, indien zou 
blijken, dat grondwettelijke belemmeringen aan het nemen van be
sluiten in de weg zouden staan. De hierbedoelde leden der Com
missie zijn van oordeel, dat door het stellen van de eis van een ver
sterkte meerderheid aan de minderheid niet alleen een te overwegende 
invloed wordt toegekend, doch bovendien haar een belangrijker plaats 
wordt toegemeten, dan met haar staatkundige verantwoordelijkheid 
in overeenstemming is. Zij wijzen er op, dat deze anomalie kan leiden 
tot zeer ongewenste politieke situaties, waarin men zich voor vrijwel 
onoplosbare problemen ziet gesteld. 

Een Kabinet, dat, zich van zijn verantwoordelijkheid bewust, van 
oordeel is, dat in overeenstemming met de ontwikkeling der gebeur
tenissen bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, kan zich 
de weg daarbij versperd zien door een minderheid in de Kamers der 
Staten-Generaal, die niet in staat is, noch bereid behoeft te zijn de 
verantwoordelijkheid over te nemen. Bij een normale grondwetsher-
herziening doet zich dit bezwaar in mindere mate gelden, omdat 
daarbij een verwerping van e*n voorstel tot verandering van de 
Grondwet veelal niet tot aftreding van het Kabinet zal behoeven te 
leiden. De evolutie van de hervorming van het Koninkrijk staat 
echter, aldus de minderheid der Commissie, niet stil. 

De Commissie heeft gemeend door deze afzonderlijke bespreking 
op de bijzondere betekenis van de eis van een versterkte meerder
heid te moeten wijzen: met deze korte aanduiding van het voor en 
tegen moge echter worden volstaan. 

7. Toelichting op de afzonderlijke artikelen. 

De Commissie meent te mogen aannemen, dat na hetgeen in de 
beide voorafgaande afdelingen van het rapport reeds werd opge 
merkt, met uitzondering van artikel 208 en een enkele aantekening 
over artikel 207, de afzonderlijke artikelen geen nadere toelichting 
behoeven. Ook ten aanzien van deze artikelen moge de Commissie 
echter met een korte beschouwing volstaan. 

Reeds werd er de aandacht op gevestigd, dat ook hetgeen bij arti
kel 208 wordt bepaald, niet mag worden beschouwd als een eenzijdig 
van Nederlandse zijde, vaststelling van de wijze waarop de nieuwe 
rechtsorde zich zal dienen te voltrekken. Ten einde hiervan duidelijk 
te doen blijken, wordt in het eerste lid van artikel 208 verklaard, dat 
bij de voorbereiding en vestiging van de nieuwe rechtsorde in acht 
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wordt genomen de uitkomst van het reeds gepleegde overleg, zoals 
deze in de volgende leden is omschreven. Derhalve is daarbij op de 
daarvoor in aanmerking komende punten aansluiting gezocht aan de 
basis-overeenkomst van Linggadjati. 

De in de tweede zin van dit lid opgenomen bepaling voorziet in 
het geval, dat het nader te plegen gemeen overleg leidt tot de con-
cclusie, dat er de voorkeur aan wordt gegeven, dat niet Nederland, 
Suriname en de Nederlandse Antillen, verenigd in het onder lid 5 
bedoelde Koninkrijk, doch uitsluitend Nederland als lid van de Unie 
optreedt. 

De in het derde lid opgenomen bepaling, dat aan het hoofd der 
Unie staat Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje-
Nassau en Hare wettige opvolgens in de Kroon der Nederlanden, 
vindt niet alleen haar grond in de van de aanvang af steeds als 
onaantastbaar beschouwde vooronderstelling bij de hervorming van 
het Koninkrijk, doch is bovendien in overeenstemming met hetgeen 
in artikel 8 van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati werd 
overeengekomen. 

In het vierde lid wordt een summiere omschrijving van de taak 
der Unie gegeven. Bij de overweging van hetgeen daaromtrent in de 
Grondwet zou dienen te worden opgenomen, heeft de Commissie 
zich laten leiden door de gedachte, dat de Regering in deze bij het 
verder te voeren gemeen overleg zo weinig mogelijk ware te binden. 
Derhalve heeft de Commissie gemeend zich tot het uiterste te moeten 
beperken, zonder daarbij na te laten enigermate de in acht te nemen 
grenzen af te bakenen. 

De Commissie heeft er waarde aan gehecht te zien vastgesteld, 
dat de Unie door eigen organen de samenwerking tussen de deel
nemende Staten zal verwezenlijken. Zij is van oordeel, dat hierdoor 
tot uitdrukking wordt gebracht dat de Unie voor de deelnemende 
Staten meer vormt dan een bloot formele band zonder wezenlijke 
inhoud en autoriteit. Ten overvloede zij er de aandacht op gevestigd, 
dat ook in het eerste lid van artikel 7 der ontwerp-overeenkomst 
uitdrukkelijk wordt bepaald, dat ter behartiging van de gemeen
schappelijke belangen de Unie zal beschikken over eigen organen. 

De omschrijving van deze gemeenschappelijke belangen sluit daar
bij woordelijk aan bij hetgeen het derde lid van het aangehaalde 
artikel 7 daaromtrent bepaalt. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
de gemeenschappelijke en de eigen belangen, waarbij de Commissie 
heeft gedacht aan scheiding van de verschillende huishoudingen, 
overeenkomende met de hier te lande bekende onderscheiding van 
Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke huishouding. 

De samenwerking inzake buitenlandse betrekkingen vindt in het 
slot van het vierde lid van artikel 209 nadere uitwerking door de 
bepaling, dat de Unie op eigen naam aan het internationaal rechts
verkeer zal deelnemen. 

Hierbij werd om. gedacht aan een toetreden van de Unie tot de 
Organisatie der Verenigde Naties. De Commissie is echter van oor
deel, dat daaromtrent geen voorschrift in de Grondwet kan worden 
opgenomen, omdat de verwezenlijking van een op dit punt bestaand 
verlangen mede afhankelijk is van de organisatie der Verenigde 
Naties. Mede gelet op artikel 13 van de ontwerp-overeenkomst van 
Linggadjati stels de Commissie er echter prijs op te verklaren, dat 
uit het ontbreken van bepalingen op dit punt nietmag worden af
geleid, dat de Commissie in deze een afwijzend standpunt zou 
hebben ingenomen. 

Aan het slot van de eerste zin van het vierde lid van artikel 208 
wordt vastgelegd, dat de Unie de rechtszekerheid, de fundamentele 
menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur zal waar
borgen. Door de plaatsing, alsmede door de redactie van deze be
paling heeft de Commissie gemeend ruimte te laten, zowel voor het 
waarborgen door eigen organen der Unie als voor het door haar 
waakzaam zijn, dat de deelnemende Staten in deze de nodige waar
borgen scheppen. 

De Commissie heeft overwogen, of zoals door een harer leden 
werd betoogd, de voorkeur diende te worden gegeven aan een af
zonderlijk ontwerp van wet betreffende de vorming van een koninkrijk 
tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Genoemd 
lid was van oordeel, dat zou kunnen blijken, dat het gewenst is met 
het tot stand komen van dit koninkrijk niet te wachten tot het 
geme enoverleg met vertegenwoordigers van Indonesië zou zijn be
ëindigd, terwijl hij voorts elk risico zou willen uitsluiten, dat de 
regeling ten aanzien van dit Koninkrijk niet zou tot stand komen 
wegen bezwaren tegen de regeling ten aanzien van Indonesië. 

De Commissie heeft echter gemeend, dat, gelet op het verloop der 
Conferentie Nederland -Suriname-Curacao, ware te volstaan met een 
bepaling als in het vierde lid van artikel 208 opgenomen, waarbij 
herinnerd zij aan de slotzin van het tweede lid. 

Een der leden wees nog op het bezwaar, dat de uiteindelijke tot
standkoming van het Koninkrijk, aangegeven in artikel 208, lid 5, 
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niet zal kunnen voorafgaan aan de vorming van de Unie aange
geven in het tweede lid van dat artikel. Een van de leden achtte 
zulks een bezwaar, omdat het zich naar zijn gevoelen laat aanzien, 
dat het overleg t.a.v. het Koninkrijk en t.a.v. de Unie niet in het
zelfde tempo zal vorderen. Andere leden erkenden, dat met de 
formele instelling gewacht moet worden, totdat de nieuwe rechtst 
orde in elk der grondgebieden kan worden aanvaard. Zij meendeA 
evenwel, dat het intussen mogelijk zal zijn op grond van artikel 209 
voor Suriname en de Nederlandse Antillen regelingen te treffen, 
welke materieel bevrediging kunnen schenken. 

De in het zevende lid van artikel 208 opgenomen bepaling be
treffende de federatieve opbouw van de Verenigde Staten van Indo
nesië uit onderling gelijkwaardige deelstaten houdt de bevestiging 
in van hetgeen artikel 2 van de ontwerp-overeenkomst op dit punt 
bepaalde. Het hierbij aansluitende zesde lid voorziet in overeenstem-
min met artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst in de mogelijkheid, 
dat enig deel van Indonesië niet tot 'de Verenigde Staten van Indo
nesië zou wensen toe te treden. De status daarvan zal dan nader 
worden geregeld. 

De Staatscommissie, 
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MINDERHEIDSNOTA 

Met de meerderheid in de Commissie is de ondergetekende van 
oordeel, dat een herziening der Grondwet op korten termijn geboden 
is. De staatkundige structuurswijzigingen in de overzeese gebieden 
tot stand gekomen, hebben aldaar de facto een nieuwe rechtsorde 
bewerkstelligd, tussen welke en het vigerende grondwettelijke bestel 
een duidelijke incongruentie bestaat. De staatsrechtelijke realiteit weer
spiegelt zich niet in de geldende Grondwet. Het is een onvermijdelijke 
noodzaak deze in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid 
der gewijzigde staatkundige casuspositie. Voor fossiele koloniale 
artikelen is binnen het raam van haar regelingen niet langer plaats. 
Wil men het zich thans manifesterende conflict tussen de factische 
en de constitutionele realiteit opheffen, dan kan een sanering van 
de Grondwet niet achterwege blijven. De Koninklijke rede van 
7 December 1942, constaterende, „dat een vernieuwing noodig is in 
den staatkundigen bouw van het Rijk en in dien van Nederland en 
de overzeesche gebieden", en sterker nog de Koninklijke rede van 
3 Februari 1948 impliceren verandering der Grondwet. Het gevor
derde stadium der feitelijke ontwikkeling van de nieuwe verhoudingen 
eist een voorziening zonder uitstel. 

Kan ondergetekende zich op dit stuk met den inhoud van het 
Rapport der Commissie verenigen, hij neemt een van het hare afwij
kend standpunt in met betrekking tot de vraag op welke wijze de 
Grondwetsherziening dient te worden geëffectueerd. Volgt de Com
missie hierbij de door haar als „positief" aangeduide methode, — 
welke de ondergetekende liever als de „directe" zou bestempelen —, 
de ondergetekende meent zijn voorkeur te moeten schenken aan het 
„negatieve" stelsel, — dat hij het „indirecte" zou willen noemen. 
De zijns inziens voornaamste bezwaren tegen het eerstbedoelde, en 
zijn argumenten vóór het laatstgemelde systeem, moge de onder
getekende in de onderstaande punten samenvatten: 

1. Het op dit ogenblik in een wijzigingsontwerp incorporeren van 
bindende, straf geformuleerde materiële regelingen, is praematuur 
en ongewenst waar men zich bevindt ten overstaan van een nog 
onvoltooid proces, waarin verrassende wendingen niet denkbeeldig 
zijn. Het totaalbeeld van den betreffenden wordingsgang is nog 
onoverzichtelijk; slechts ten dele hebben concrete formeringen zich 
in een vasten vorm definitief geconsolideerd. De uiteindelijke staats
rechtelijke structuur is in essentiële opzichten nog onzeker. Eerst 
wanneer deze vaststaat en stellige werkelijkheid is geworden, kan van 
een juridische constatering, erkenning en vormgeving de rede zijn. 

2. Het positieve („directe") stelsel praejudicieert op toekomstige 
staatsrechtelijke verhoudingen; het legt een grondwettelijk fundament 
daarvoor ontijdig vast. Langs strakke richtlijnen, die onvoldoende 
bewegingsruimte laten, bindt het de ontwikkeling aan starre begren
zing. Aldus grijpt het op principieel ongeoorloofde wijze op den loop 
der politieke evolutie in, zonder nochtans waarborgen te bieden voor 
de feitelijke totstandkoming van het geprojecteerde bestel. 

3. Het bemoeilijkt door stugge bepalingen het gemeen overleg, 
dat met betrekking tot de nieuwe ordening moet plaats vinden, en 
opent een mogelijkheid voor de onverkwikkelijke figuur, dat de her
ziene constitutie dusdanige hinderpalen tot overeenstemming zou 
blijken te behelzen, dat wederom tot wijziging zou moeten worden 
besloten. 

4. Het wekt, mede door het alleen van Nederland komende initia
tief den indruk van eenzijdige wilsoplegging en van inbreuk op het 
beginsel der gelijkwaardigheid tussen de bij de structurele hervorming 
van het Koninkrijk betrokken gebieden. Tegen een hier eenzijdig 
decreteren van de nieuwe rechtsorde en van de wijze waarop deze 
zal zijn te construeren, verzet zich ook het principe der „vrijwillig
heid" en „wederzijdse instemming", naar voren gebracht in de beide 
vorengemelde Koninklijke toespraken. 

5. Het is overbodig het voorstel tot verandering in de Grondwet 
een uitgewerkten positieven inhoud te geven, omdat enerzijds het 
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Accoord van Linggadjati en mede de Renville-regelingen, anderzijds 
de feitelijke historische staatkundige ontwikkeling, voldoende aan
wijzingen bevatten voor het te volgen beleid. Hierbij komt, dat 
Considerans en Memorie van Toelichting bij een op negatieve („indi
recte") leest geschoeide wijzigingswet, alle twijfel en onzekerheid ten 
deze kunnen wegnemen. 

6. Om de sub 5 gestelde redenen zijn dan ook meerdere tegen de 
negatieve („indirecte") methode ingebrachte bezwaren, niet conclu-
dent. De aan dit laatste systeem inhaerente beperking zou het kiezers
korps in ongewisheid doen verkeren en zijn rechtstreeksen invloed 
op de hervorming uitsluiten. Het sub 5 geponeerde, toont zonder 
verdere adstructie de ongegrondheid dezer opvatting aan. Dat het 
betreffende stelsel zou betekenen „een blanco-machtiging" om bij de 
wet van de Grondwet af te wijken, is om gelijke reden onjuist. 

7. De negatieve („indirecte") methode levert niet op de bezwaren 
aan de andere oplossing verbonden, hierboven sub 1 t/m 4 opgesomd. 
Zij biedt het voordeel^ dat met inachtneming van de vereiste gelijk
waardigheid en vrijwilligheid de positieve inhoud der uiteindelijke 
definitieve ordening in waarlijk gemeenschappelijk overleg kan worden 
tot stand gebracht. 

8. Uit de formulering van de aan de Commissie verstrekte op
dracht meent de ondergetekende te moeten afleiden, dat een voorstel 
op de basis der negatieve („indirecte") en niet op die der positieve 
(„directe") methode daarbij werd beoogd. De woorden „teneinde 
de mogelijkheid te scheppen om ter voorbereiding van de hervorming 
van de staatkundige structuur van het Koninkrijk de daartoe nood
zakelijke wettelijke bepalingen vast te stellen", wijzen hierop zijns 
inziens ondubbelzinnig. Voor het andere geval zouden in de aan
gehaalde zinsnede de woorden „teneinde de mogelijkheid te scheppen" 
overbodig en zelfs minder juist zijn. 

Het hierboven aangevoerde moge in het licht stellen weshalve de 
ondergetekende zich ten gunste der negatieve („indirecte") methode 
uitspreekt. 

Na de uiteenzetting van ondergetekende's bedenkingen in algemenen 
zin tegen het door de meerderheid der Commissie aanvaarde stelsel, 
moet ondergetekende zich enkele opmerkingen veroorloven met be
trekking tot het geconcipieerde ontwerp in het bijzonder. 

De preliminaire vraag of hetzelve in harmonie is met het principe 
der meer-vermelde „vrijwilligheid" laat ruimte voor ernstigen twijfel. 
Het behelst een aantal eenzijdig voorgeschreven bindende bepalingen, 
die het richtsnoer vormen voor de wijze waarop de nieuwe rechts
orde zich zal dienen te voltrekken, en tevens de structuur daarvan op 
een eenzijdig geformeerd rechtsfundament vastleggen. Deze modus 
procedehdi wekt niet slechts den indruk de betekenis van het his
torisch 'gebeuren in de overzeese gebieden te miskennen, doch schijnt 
bovendien kwalijk verenigbaar met het, ook op grond van psycho
logische overwegingen, na te streven bilaterale overleg, waarbij in 
reële samenwerking de staatsrechtelijke transformatie wordt gecon
stitueerd. Principieel juist is uitsluitend een figuur, welke de gelijk
waardigheid en gelijkgerechtigdheid der zich in een vrijwilligen band 
samen-voegende gebieden tot haar recht doet komen, en de de facto 
plaats gehad hebbende emancipatie der vroegere koloniën erkent. — Bij 
de in het Rapport der Commissie gegeven uitlegging, dat het hier niet 
zou gelden een autoritair van Nederlandse zijde decreteren van rege
lingen, doch dat aldus worden „de grenzen getrokken, waarbinnen 

Nederland zijn bereidheid tot samenwerking afbakent", kan de 
ondergetekende zich niet aansluiten. Tussen het opnemen van, geen 
afwijking daarvan gedogende, voorwaarden waaronder aan het vor
men der nieuwe orde wordt medegewerkt, en het eenzijdig opleggen 
derzelve, bestaat, naar ondergetekende's gevoelen, geen materieel 
verschil. Reeds in het op deze wijze stellen van condities zelf, ziet 
ondergetekende trouwens een sterk moment van onjuiste eenzijdig
heid. 

Tegen de uitwerking der Unie-gedachte in het voorstel der Com
missie moet ondergetekende eveneens verzet aantekenen. De aldus 
ontworpen Unie maakt naar zijn mening de autonome bevoegdheden 
der deelnemende staten goeddeels illusoir. In de practijk zal dit 
betekenen, dat de Verenigde Staten van Indonesië een zwaar offer 
in macht en invloed zullen moeten brengen aan de Unie, aan welker 
hoofd de Koningin staat, aan wie thans de Kroon der Nederlanden 
is opgedragen. De vraag rijst of niet aldus een ontwikkeling wordt 
geforceerd, die strijdig is met het wezen der feitelijk gegroeide staat
kundige orde. 

In meer dan één opzicht wijkt de door de Commissie voorgedragen 
taakomschrijving der Unie af van hetgeen daaromtrent werd bepaald 
in de Overeenkomst van Linggadjati. Van een voor zeer ruime inter
pretatie vatbaar „deugdelijk bestuur waarborgen" is in gemeld accoord 
geen sprake. Evenmin vindt men hierin een vagen, de mogelijkheid 
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tot willekeurige uitlegging biedenden term als „onverminderd hetgeen 
overigens ter vervulling van haar doelstellingen kan strekken". Deze 
uitbreidingen van de in artikel 7, lid 3, der Overeenkomst van Ling-
gadjati limitatief geënumereerde taakstellingen der Unie, beschouwt 
ondergetekende als hoogst ongewenst. 

Opmerkelijk is voorts, dat, waar blijkens artikel 13 van het ge
noemde accoord uitdrukkelijk de toetreding van de Verenigde Staten 
van Indonesië als lid van de organisatie der Verenigde Naties zal 
worden bevorderd, het ontwerp der Commissie slechts ten aanzien 
van de Unie bepaalt, dat deze op eigen naam aan het internationaal 
rechtsverkeer zal deelnemen. 

De aanhef van artikel 207 van het ontwerp der Commissie kan 
volgens ondergetekende in geen geval ongewijzigd blijven; de tot 
weinig verplichtende woorden „op de grondslag" zouden zijn te ver
vangen door „met inachtneming", terwijl conform artikel 5, lid 1, 
der Overeenkomst van Linggadjati de eis moet worden ingelast, dat 
de betrokken vertegenwoordigers van de bevolkingen „op democra
tische wijze aangewezen" worden. 

De ondergetekende zal kortheidshalve met de weergave van deze 
opmerkingen volstaan. 

Ten slotte moge ondergetekende kenbaar maken, dat de oplossing, 
welke hij zou verkiezen, een negatieve („indirecte") is, waarbij ter 
fine van het met betrekking tot de nieuwe rechtsorde treffen van 
voorzieningen, de mogelijkheid wordt geopend om bij de wet rege
lingen te treffen, welke afwijken van de bepalingen der vigerende 
Grondwet, of wel die bepalingen buiten effect stellen, en waarbij 
mitsdien de sanctionnering en regulering van de geconsolideerde 
staatkundige veranderingen, en de uiteindelijke staatsrechtelijke vorm 
en de onderlinge verhouding in het hervormd Staatsverband der 
betrokken gebieden, wordt verschoven naar een latere wet of latere 
wetten. Reeds thans echter moet naar het oordeel van ondergetekende 
de de facto tot stand gekomen emancipatie der overzeese gebieden 
worden gelegaliseerd, en behoren in verband daarmede de zogenoemde 
koloniale bepalingen onvoorwaardelijk en nog bij de onderwerpelijke 
herziening uit de Grondwet te worden geëlimineerd. Derhalve dienen 
te vervallen de artikelen 1, 2, 62, 63, 64, 125, terwijl o.m. de artikelen 
77, 171, 191, 192 wijziging zullen hebben te ondergaan. Bij het aldus 
langs den weg der negatieve („indirecte") methode „openbreken" 
van de Grondwet wordt derhalve als positieve richtlijn voor het 
toekomstig beleid duidelijk te verstaan gegeven, dat de Nederlandse 
suprematie over de overzeese gebieden is vervallen. Considerans en 
Memorie van Toelichting kunnen doen uitkomen, dat dit beleid zal 
zijn in overeenstemming met de accoorden van Linggadjati en de 
Renville. 

Het komt den ondergetekende voor, dat uitsluitend, indien men aan 
de beraamde Grondwetswijziging een karakter verleent als het hier
boven geschetste, de structurele „omzetting" van het Koninkrijk zal 
zijn in overeenstemming met het beginsel van een samengaan in 
vrijwillige verbondenheid, gelijkwaardigheid en gelijkgerechtigdheid 
der betrokken gebieden. 

Het lid der Commissie, 

Mr. Dr. B. J. STOKVIS. 

s 
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BIJLAGE. 

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat de noodzakelijkheid 
is gebleken in de Grondwet verandering te brengen, teneinde een 
nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 der Grondwet genoemde grond
gebieden te kunnen voorbereiden en vestigen. 

Zo is het enz. 

I. Er bestaat grond om in overweging te nemen het hierna onder 
II en III omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet. 

II. Waar in de Grondwet gesproken wordt van Nederlandsch-
Indië en van Curacao, wordt daarvoor onderscheidenlijk gelezen: 
Indonesië en de Nederlandse Antillen. 

III. Aan de Grondwet wordt toegevoegd een Veertiende Hoofd
stuk, luidende: 

Bijzondere bepalingen nopens de overgang naar de nieuwe rechts
orde voor de in artikel 1 genoemde grondgebieden. 

Artikel 207. 

Voor de in artikel 1 genoemde grondgebieden zal, op de grondslag 
van de uitkomst van het reeds gepleegde en nog te plegen gemeen 
overleg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een 
nieuwe rechtsorde worden gevestigd, waarin deze gebieden de eigen 
belangen zelfstandig behartigen, en op de voet van gelijkwaardigheid 
zijn verbonden tot verzorging van de gemeenschappelijke belangen en 
tot wederkerige bijstand, een en ander onder waarborgen voor de 
rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden en 
deugdelijk bestuur. 

Artikel 208. 

1. Bij de voorbereiding en vestiging van de nieuwe rechtsorde zal 
worden in acht genomen de uitkomst van het reeds gepleegde overleg, 
zoals deze in de volgende leden van dit artikel is omschreven. 

2. Er zal een Unie worden gevormd, waarin als gelijkgerechtigde 
staten deelnemen het onder lid 5 bedoelde Koninkrijk en de Ver
enigde Staten van Indonesië. Indien de uitkomst van het voortgezet 
gemeen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats van dit 
Koninkrijk. 

3. Aan het hoofd der Unie staat Hare Majesteit Koingin Wilhel-
mina, Prinses van Oranje-Nassau en Hare wettige opvolgers in de 
Kroon der Nederlanden. 

4. De Unie zal door eigen organen, onverminderd hetgeen overi
gens ter vervulling van haar doelstellingen kan strekken, de samen
werking tussen de deelnemende staten verwezenlijken, inzake buiten
landse betrekkingen, defensie en voor zover nodig financiën, alsmede 
nopens onderwerpen van economische en culturele aard; zij zal de 
rechtszekerheid en vrijheden, en deugdelijk bestuur waarborgen. De 
Unie zal op eigen naam aan het internationaal rechtsverkeer deel
nemen. 

5. Er zal tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antil
len een Koninkrijk worden gevormd aan het hoofd waarvan staat 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau en 
Hare wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden. Nederland 
kan binnen de Unie, rechtstreekse betrekkingen onderhouden met de 
Verenigde Staten van Indonesië. 

6. De Verenigde Staten van Indonesië zullen federatief zijn opge
bouwd uit onderling gelijkwaardige deelstaten. 

7. Voor zover enig deel van Indonesië niet gaat behoren tot de 
Verenigde Staten van Indonesië zal dit deel uitmaken van het Konink
rijk. De betrekkingen daarmede zullen zoveel mogelijk in overeen
stemming met de beginselen van dit Hoofdstuk afzonderlijk worden 
geregeld. 

Artikel 209. 

Voor zover de overgang naar de nieuwe rechtsorde voorzieningen 
vordert, waarbij wordt afgeweken van de bepalingen van voorgaande 
hoofdstukken worden deze getroffen bij de wet; de Kamers der 
Staten-Generaal kunnen het ontwerp van een zodanige wet niet aan
nemen dan met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen. 
Geen afwijking kan hierbij plaats vinden van de bepalingen van de 
eerste tot en met de vijfde afdeling van het Tweede Hoofdstuk en 
van het Dertiende Hoofdstuk. 

Artikel 210. 

De nieuwe rechtsorde komt onverminderd het in het tweede lid 
bepaalde tot stand door vrijwillige aanvaarding langs democratische 
weg in elk der in artikel 1 genoemde grondgebieden; voor Neder
land vindt daarbij artikel 209 overeenkomstige toepassing. 

Zij behoeft de bevestiging door Hare Majesteit Koningin Wilhel
mina, Prinses van Oranje-Nassau of Haar wettige opvolger in de 
Kroon der Nederlanden en wordt plechtig afgekondigd. 
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