
Notulen van de eerste vergadering 
van de Commissie tot voorbereiding voor de herziening 

van de Grondwet. 

AANWEZIG zijn de heren; 

Zijne Excellentie Mr.J.R.H.van Schaik, 
Voorzitter 

Zijne Excellentie Mr.J.H.van Maarseveen, 

Prof.Mr.R«Kranenburg, 

Prof.Dr.L.J.M.Beel, 

Prof.Mr.Dr.G.van den Bergh, 

Prof.Dr.A.M.Donner, 

Prof.Mr.Dr.J.P.A.Francois, 

Jhr.Mr.M.van der Goes van Naters, 

M.P.Gorsira, 

Mr.J.P.Hooykaas, 

Mr.J.A.Jonkman, 

Prof.Dr.W.J.A.Kernkamp, 

Me j.Mr.H.J.D.Revers, 

Prof .Mr. C.P.M.Romme, 

J,Schouten, 

H.W.Tilanus, 

Mr.P.J.Witteman, 

Mr.J.M.Kan, 

Adjunct-secretarisseni 
Mej.Mr.H.S.Bok, 

Mr.M.J.P.D.baron van Harinxma thoe Slooten. 

Te 10.15 uur installeert Zijne Excellentie de 
Minister-President Dr.W.Drees de commissie met de volgende 
redevoering: 
"Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 

Nu op mij de taak rust namens de Regering de com
missie tot herziening van de Grondwet te installeren, 
moge ik beginnen met een woord van dank aan U allen, die 
zich bereid verklaarden een zo omvangrijk werk te aanvaar
den. 

Het is verheugend, dat allen, die gevraagd werden 
om als lid toe te treden, dit hebben aangenomen. 

Het werk van deze commissie kan voor het land 
van grote betekenis zijn. Sedert 1938 is er geen algemene 
herziening meer geweest. Die van 1948 was noodgedwongen 
partieel. Moge het voor U allen een voldoening zijn zo na 
betrokken te wezen bij een voor ons land zo fundamentele 
werkzaamheid. 

Van verschillende zijden is het laatste decennium 
op een algehele herziening van de Grondwet aangedrongen. 
Wel is er ook betoogd, dat het tijdperk van de geschreven 
constituties voorbij zou zijn, maar het komt mij voor, dat 
deze opvatting terrein verloren heeft en in elk geval in 
ons land weinig aanhang vindt. Een andere vraag is of wij 
niet, zoals wel in de gedachtenwisseling over de Grondwet 
gezegd is, te weinig soepel zijn. In dit verband zou de 
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vraag kunnen worden bezien of ook te dien aanzien de 
Grondwet op sommige punten herziening behoeft. 

Ook is betoogd, dat de Grondwet zo verouderd 
zou zijn, dat men deze eerst zou moeten verscheuren om 
een geheel nieuwe Grondwet te kunnen gaan schrijven. De 
Regering deelt dit standpunt niet; zij gaf immers opdracht 
de Grondwet te herzien. Men moet enerzijds wel de moed 
hebben belangrijke veranderingen en verschuivingen aan 
te brengen, indien daarvoor goede argumenten worden aan
gevoerd - anderzijds moet men van het oude niet meer 
afbreken dan nodig is. 

De staatsrechtgeleerden hebben in boeken, 
tijdschriften, brochures e.d. de onvolmaaktheden van de 
oude Grondwet bloot gelegd. Ook van de zijde van het Par
lement en het door het Parlement vertegenwoordigde volk, 
stem krijgende in de pers en de radiot zijn vele gedach
ten geopperd. Ik denk aan hetgeen is geschreven en gezegd 
bij de grondwetsherziening 194-8 - onlangs bij de behande
ling van het wetsontwerp betreffende de instelling van 
het regentschap - in het Voorlopig Verslag naar aanleiding 
van het wetsontwerp voor de schadeloosstelling van de 
leden van de Tweede Kamer - bij de algemene begrotings
beschouwingen . 

Ook werd in parlementaire en bestuurskringen 
meermalen gevoeld, dat de Grondwet een normale ontwikke
ling belemmerde. 
-Herinnerd zij aan de tegenstellingen over ontwerpen, 
waarover men het eens was naar de strekking, maar waarbij 
vele parlementsleden tegenstemden, omdat een grondwette
lijk beletsel aanwezig werd geacht, en aan de uitvoering 
door algemene maatregelen van bestuur, daar waar de 
Grondwet een wet voorschrijft. 
-Herinnerd zij ook in ruimer verband aan de discussies 
over het delegatievraagstuk. 
-Enerzijds zijn er artikelen, die indien duidelijker ge
redigeerd veel vragen zouden voorkomen, anderzijds zijn 
er formele artikelen in de Grondwet terecht gekomen, die 
beter in organieke wetten zouden kunnen worden geplaatst. 
Daardoor zou de Grondwet ook beter leesbaar en overzichte
lijker kunnen worden. 
De aandacht moge nog gevestigd worden op de ontwikkeling 
van de gedachten over de inhoud van Grondwetten in andere 
landen en op de rechtsvorming van internationale organi
saties.Het zal nuttig kunnen zijn na te gaan wat er nieuw 
is in de Grondwetten, welke de latere jaren in verschil
lende landen tot stand kwamen. 

De Regering heeft bepaalde beloften in ver
band met een algehele herziening gedaan. Reeds in de 
Troonrede van 1946 werd een dergelijke grondwetsherzie
ning aangekondigd. Bij de behandeling van de voorstellen 
voor de Grondwetsherziening 1948 en ook bij de algemene 
beschouwingen naar aanleiding van de begroting 1950 werd 
deze toezegging herhaald. Ook ten aanzien van speciale 
onderwerpen heeft de Regering soms toegezegd bij een 
algehele Grondwetsherziening aandacht daaraan te zullen 
besteden. 

Een Grondwet is in belangrijke mate de juri
dische neerslag van de maatschappelijke ontwikkeling. 
Deze ontwikkeling is - mede door de schok van oorlog en 
bezetting - sterk versneld. Zo zijn sedert de oorlog onze 
internationale positie, de internationale verhoudingen 
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en - rechtsvorming totaal anders geworden. Onze militaire 
positie is grondig gewijzigd, Onze verhouding tot de 
vroegere koloniale gebieden is niet meer met 1938 verge
lijkbaar. De betekenis van het economische en sociale 
bestel wordt nog nauwelijks door de Grondwet weerspiegeld. 
Nu de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand 
is gekomen, zou daaraan in de Grondwet meer relief gege^ 
ven kunnen worden. Er zijn stromingen van ouder datum, 
waarvan zou zijn te overwegen of zij in de Grondwet moe
ten worden vermeld. Zo is sedert de tweede helft van de 
19e eeuw het partijwezen gegroeid. Behoeft deze groei 
wellicht evenzeer een erkenning in de Grondwet als de 
maatschappelijke herordening in de bedrijfsorganisaties ? 

Zien wij nog dieper dan mag wel gesteld wor
den, dat de tijd van het absolute individualisme (als 
reactie op het absolutisme) van het einde van de 18e en 
van het begin van de 19e eeuw voorbij is. In opkomst is 
een tijdperk, waarin wat meer dan in het verleden het 
accent ligt op het belang van de grotere en kleinere 
gemeenschappen, waarbij intussen de bescherming der per
soonlijkheid bijzondere aandacht vraagt. 

Het is alleszins begrijpelijk, dat deze ver
schuivingen in de maatschappelijke orde ook leiden tot 
nieuwe overweging van de onder andere omstandigheden tot 
stand gekomen Grondwet. 

Gelukkig kunnen wij daarbij echter vaststel
len, dat de hoofdbeginselen van onze constitutionele in
stellingen beproefd mogen worden geacht en hier niet zul
len worden aangevochten. Zij hebben ruimte gelaten voor 
een ontwikkeling in democratische richting, de vrijheden 
en rechten van ons volk gewaarborgd, en een bestuur van 
redelijke stabiliteit mogelijk gemaakt. 

De uitwerking van de hoofdbeginselen echter 
is voor wijziging vatbaar en er zijn dan ook in de loop 
der jaren tal van vragen gerezen, die men zelve van 
principiële aard zou kunnen achten. 

De verhouding van Regering tot Parlement, 
de taakomschrijving van de Staten-Generaal en de werking 
van het Tweekamerstelsel vereisen nieuwe toetsing. Onge
twijfeld zult Gij, Mijnheer de Voorzitter, niet nalaten 
ook onder het oog te doen zien de vraag of de toeneming 
der werkzaamheden van het Parlement moet leiden tot uit
breiding van het aantal leden. 

Het zal, naar ik aanneem, wenselijk blijken ook 
te onderzoeken in hoeverre de verhouding tot de lagere 
gemeenschappen - dus van het Rijk tot de provincies, ge
meenten, waterschappen, en bedrijfschappen; van de pro
vincie tot gemeenten en waterschappen en van die gemeen
schappen onderling - voor herziening of nadere regeling 
in aanmerking komt. 

In verschillende internationale organen is 
in de laatste tijd bij herhaling aan de orde geweest de 
formulering van door de Staten te eerbiedigen of te ver
zekeren menselijke rechten. Dat daaraan thans bijzondere 
aandacht wordt geschonken is begrijpelijk na al wat de 
wereld aan miskenning dezer rechten in onze tijd te zien 
heeft gegeven en nog geeft. Van oudsher hebben omschrij
vingen van dergelijke rechten in verschillende Grondwet
ten een belangrijke plaats ingenomen. Zij zijn ook in 
onze constitutie verankerd. De vraag in hoeverre hun for
mulering wijziging behoeft_ en of naast de vrijheden, waar
op vroeger in het bijzonder het oog gevestigd was, en 
die ook thans nog van uitnemende waarde zijn, een aantal 
sociale rechten met grondwettelijke waarborgen dienen te 
worden omgeven, zal de aandacht der Commissie verdienen." 
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Ik sprak van internationale organen. De interna
tionale verbindingen, waarvan Nederland deel uitmaakt, 
zijn de laatste tijd sterk in aantal en betekenis toege
nomen. Op meiig terrein, economisch, financieel, sociaal, 
militair, komen in gevallen, waarin vroeger elk land voor 
zich besliste, wn waarbij de volksvertegenwoordiging 
voorstellen, die haar gedaan werden, vrijelijk kon wijzi
gen en kon afwijzen, regelingen tot stand, die soms dade
lijk bindend zijn, in andere gevallen feitelijk dienen te 
worden aanvaard, wil niet de internationale samenwerking 
falen. 

De ontwikkeling zelve kan niet meer worden gekeerd. 
Zij zal in vele gevallen door Nederland actief zijn te 
bevorderen. Zij roept echter het probleem op, dat reeds 
herhaaldelijk een punt van bespreking tussen Regering en 
Staten-Generaal heeft uitgemaakt hoe in het lich:t daarvan 
de positie der Volksvertegenwoordiging op het gebied van 
de buitenlandse aangelegenheden is te regelen en of de 
Grondwet rekening zal hebben te houden met het ontstaan van 
supranationale organen, en met de noodzakelijkheid onder 
bepaalde omstandigheden inperking der staatssouvereiniteit 
ten gunste van internationale organen te aanvaarden. 

De Regering heeft, overeenkomstig aan de Staten-
Generaal gedane toezeggingen, voor de behandeling van dit 
uitermate belangrijke vraagstuk een speciale commissie in
gesteld, die binnenkort zal worden geïnstalleerd. Ik ver
trouw, dat zij zo tijdig zal kunnen rapporteren, dat Uw 
Commissie de resultaten van haar arbeid bij de voorbe
reiding der Grondwetsherziening zal kunnen betrekken. 

In de omschrijving van de taak van Uw Commissie 
is ervan gewaagd, dat zij de Regering van advies zal hebben 
te dienen omtrent de Grondwetsherziening, mede met het oog 
op de reeds ten dele tot standgekomen, ten dele in voor
bereiding zijnde nieuwe rechtsorde, bedoeld in artikel 
208 der Grondwet. Wat de verhouding met Indonesië" betreft 
zal daarbij uiteraard grondslag zijn wat ter Ronde Tafel 
Conferentie werd overeengekomen. Ten aanzien van Suriname 
en de Antillen, waarvan het de Regering verheugt, dat ver
tegenwoordigers in Uw Commissie zitting hebben genomen, 
staat de zaak echter anders. 

Er zal met delegaties van deze gebiedsdelen nader 
overleg zijn te plegen voordat terzake beslissingen kunnen 
vallen. Die beslissingen zullen van betekenis zijn voor 
de vraag, of en in hoeverre de autonomie van Suriname en 
de Nederlandse Antillen en de verzorging van de belangen, 
die gemeenschappelijk zijn aan Nederland en die gebieds
delen, in de Grondwet tot regeling zullen worden gebracht. 
De Regering stelt zich voor het nieuwe overleg met deze 
gebiedsdelen te doen plaats hebben op zodanig tijdstip, 
dat de arbeid Uwer Commissie geen vertraging behoeft te 
ondervinden. 

Naast hetgeen tot wijziging der Grondwet noopt is 
er veel, dat op zichzelf wellicht geen aanleiding zou 
geven een herziening ter hand te nemen, maar dat, nu zij 
eenmaal aan de orde is, de aandacht waard is. Ik denk aan 
de omstandigheid, dat de oude Grondwet nog in sterke mate 
uitgaat van de leer van de scheiding der drie machten, wet
geving, uitvoering en rechtspraak, waarvan algemeen erkend 
wordt, dat zij in haar volstrektheid voor de praktijk ver
ouderd is. Wel zal men willen vasthouden aan de leer van 
Thorbecke, dat er moeten zijn elkaar in evenwicht houdende 
en controlerende organen. Dit kan medebrengen, dat men de 
indeling der Grondwet zal willen herzien. Bovendien zouden 
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zoals ik reeds opmerkte minder belangrijke passages naar 
de gewone wetgeving kunnen worden overgebracht. -Ik moge 
er aan herinneren, dat de Vereniging voor Administratief 
Recht prae-adviezen heeft gepubliceerd over de administra
tieve artikelen in de G-rondwet, waarbij de vraag is behan
deld welke artikelen eventueel in de Grondwet gemist zouden 
kunnen worden. 

Speciale punten wil ik verder niet noemen. Ik ben 
mij er van bewust, dat ik daarmede aan belangrijke, waar
onder ook principiële vragen voorbij ga. Het is niet de 
bedoeling, dat Uw Commissie deze niet onder het oog zou 
zien. Veeleer is het zo, dat ik overtuigd ben, dat het 
overbodig zou zijn ervan te gewagen in de kring van zo 
staatsrechtelijk deskundigen en staatkundig actief geïnte
resseerden. 

Uw Commissie wordt ook, wat het tempo van haar 
werk betreft, voor een zeer zware taak gesteld. Het zal 
n.1. van grote betekenis zijn als zij haar verslag op 
zodanig tijdstip zou kunnen uitbrengen, dat de. door de 
Regering in te dienen voorstellen in de Staten-Generaal 
in eerste lezing kunnen worden behandeld voor het einde 
van de lopende parlementaire periode in 1952. Daarbij komt, 
dat het van overwegend belang is een mate van overeen
stemming te bereiken, die een redelijke kans geeft op 
overneming van de voorstellen door de Regering, en op 
zodanige instemming van de Staten-G-eneraal, dat in tweede 
lezing op de vereiste meerderheid van 2/3 kan worden ge
rekend. 

Mijnheer de Voorzitter , waar Uzelf deel uitmaakt 
van het Kabinet, kan ik niet te veel zeggen over Uw be-
reidverklaring om de leiding van de Commissie op U te 
nemen. Ik ben er echter zeker van, dat alle leden der 
Commissie het op hoge prijs hebben gesteld, dat U met Uw 
veelzijdige, zowel ministeriële als parlementaire erva
ring, en met Uw bekende belangstelling voor de bij deze her
ziening aan de orde komende vraagstukken, als Voorzitter 
optreedt. 

Ik moge U en de Leden een goede samenwerking en 
vruchtbare arbeid wensen !;' 

De Voorzitter van de Commissie Zijne Excellentie 
I.ïr.J.R.H.van Schaik antwoordt met de volgende redes 

"Mijnheer de Minister-President, 

Reeds lang werd van verschillende zijden aangedron
gen op een herziening van onze Constitutie, hetzij men 
daaronder v/il verstaan een aanpassing van de gewijzigde 
rechtsopvattingen en rechtsverhoudingen, hetzij men zich 
voorstelt dat de grondslagen van ons staatsbestel op geheel 
nieuwe fundamenten moeten worden opgetrokken. Naar sommiger 
oordeel is de bestaande, laat ik gemakshalve zeggen, de 
Grondwet van 1848, zo verouderd, dat men beter doet haar 
af te breken en een nieuw monument voor haar in de plaats 
te stellen. Dat de Regering, naar U hebt opgemerkt, daar
over anders denkt en de zienswijze is toegedaan, dat het 
voorkeur verdient slechts de huidige Grondwet te vernieu
wen en - ik voeg er aan toes liefst op stijlvolle wijze 
opdat zij tot nieuwe luister worde verheven - zal de taak 
der Commissie van meetafaan op een vastere basis plaatsen 
en derhalve vergemakkelijken. 

Het is U, Mijnheer de Minister-President, evenals 
mij zelf bekend, hoe menigmaal in de Ministerraad en ook 
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in beperkte kring van ministers de vraag is gerezen, of 
nog niet het ogenblik was aangebroken, om tot het instel
len der reeds lang voorgenomen voorbereidingscommissie 
over te gaan. Haar de helaas lang bestaan hebbende onze
kerheid hoe de staatsrechtelijke verhoudingen met Indone
sië en de West-Indische gebiedsdelen zouden komen te lig
gen, maakte de bodem voor een herziening nog te wankel. 
Bovendien nam het Indonesische vraagstuk tijd en geest van 
te velen in beslag, om te mogen verwachten dat alle krach
ten die de Regering gaarne bij het voorbereidend werk 
betrokken zag, beschikbaar of voldoende gedisponeerd zou
den zijn om zich daaraan te kunnen wijden. 

Nu de Commissie tenslotte een feit is geworden, 
blijft er niettemin voorlopig nog een geenszins van bete
kenis ontbloot onzeker element in de door haar te verrich
ten constructieve arbeid. U, Mijnheer de Minister-Presi
dent, hebt er reeds van gewaagd. Het veertiende hoofdstuk 
van de Grondwet, hetwelk in menig opzicht ook garantiebe
palingen inhoudt met betrekking tot een grotere staats
rechtelijke zelfstandigheid der overzeese westelijke 
rijksdelen, schrijft onder meer voor dat er zal zijn een 
koninkrijk Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, ge
grondvest op de autonomie dier drie gebiedsdelen en op 
hun verbondenheid tot verzorging van hun gemeenschappe
lijke belangen en tot wederkerige bijstand. Voor de rege
ling van die rechtsband en de voorwaarden, die daarbij 
moeten worden inachtgenomen, geven de artt.208 e.v. spe
ciale zowel materiele als formele voorschriften. De des
betreffende procedure, ofschoon haar einde in het zicht 
begint te komen, is nog niet afgelopen.Het gevolg daarvan 
is, dat eindbeslissingen omtrent bepaalde constitutionele 
vraagstukken in deze grondwetscommissie niet dadelijk 
zullen kunnen vallen, Dit behoeft echter allerminst in 
de weg te staan aan beraad zowel omtrent het algemeen ad-
pect als omtrent de bijzondere merites der betreffende 
onderwerpen en evenmin aan het vaststellen van bepaalde 
grondbeginselen of richtsnoeren voor hunne' regeling. 

Mijnheer de Minister-President, mijn medeleden 
zullen zich evenmin als ik ontveinzen, dat niet alleen 
vele maar ook uiterst moeilijke problemen aan de orde 
zullen komen. 

U roerde onder meer het oude vraagstuk aan van 
de scheiding der machten in de Staat. Zeker zullen de 
wetgevende, uitvoerende, administrerende en rechtspreken
de taak en bevoegdheden der Overheid zowel op zichzelf 
als in onderling verband aan een nadere beschouwing die
nen te worden onderworpen. 

Ook andere belangwekkende verschijnselen zullen 
de aandacht vragen. Ik denk daarbij b.v. aan het feit, dat 
ingevolge de ontwikkeling van het recht van vereniging en 
vergadering en de krachtige ontplooiing van perswezen 
en radiobestel geleidelijk tal van staatkundige en andere 
lichamen, gemeenschappen en soortgelijke organen tot leven 
zijn gekomen, die als dragers van bepaalde begi:oselen 
en opvattingen, welke in het volk leven, een zeer belang
rijke representatieve betekenis in onze huidige samen
leving hebben. En welke plaats het grondwettelijk verte
genwoordigend lichaam als Staats- en als volksorgaan ook 
moge innemen en blijven innemen, zo verdienen toch ook 
deze nieuwe en vaak gezaghebbende en werkdadige machten 
in de Staat belangstelling niet alleen van de wetgever, 
maar ook van de grondwetgever. Ten nauwste is daarbij be
trokken de materie der grondwettelijke rechten en vrijhe
den, waarop ook door U is geduid? De enumeratie dier rech
ten, stammend uit een revolutionnaire hoogtetijd van het 
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historisch verklaarbare individualisme draagt een vrijwel 
declaratoir karakter, Zij vraagt herziening o.m. omdat zij 
onvolledig is en omdat zij niet of nauwelijks gepaard gaat 
met enige regeling, die waarborgen inhoudt voor de uitoefe
ning dier grondrechten met inachtneming van zedelijke en 
maatschappelijke normen en niet in strijd met het algemeen 
welzijn. 

Een van de gewichtigste onderwerpen, die in de 
Commissie aan de orde zullen komen, is ongetwijfeld de po
sitie van de volksvertegenwoordiging, haar verhouding tot 
de Regering en de werking van het parlementaire stelsel. 

Het twee-Kamerstelsel, het verschil in functie 
van de Kamers der Staten-G-eneraal, de wijze van samenstel
ling, de aard en de omvang van beider werkzaamheid, de 
werking der ministeriële verantwoordelijkheid, zomede an
dere daarmede verband houdende vraagstukken zijn reeds 
sinds onheuglijke jaren de bron geweest van veel doctri
naire fantaisie en hervormingsijver. Ondanks alle critiek, 
ook door bevoegde en gezaghebbende Staatsrechtsleraren en 
parlementariërs uitgeoefend, kan men moeilijk met recht 
beweren, dat Wetgeving en bestuur vergeleken bij andere 
landen, ten onzent zijn achtergebleven. En als wij al ten 
aanzien van een bepaalde tak van staatszorg niet op de 
hoogte van de tijd mochten zijn, dan is er toch geen enke
le reden om aan te nemen dat dit zijn oorzaak zou vinden in 
een minder gelukkige samenstelling of functionnering van 
bepaalde constitutionele instituten. Deze opmerking worde 
mij veroorloofd, omdat het naar mijn gevoelen onvoorzich
tig zou zijn en tot teleurstelling aanleiding zou kunnen 
geven, als men op dit stuk zijn heil zou zoeken in wel
licht al te zeer door theoretische overwegingen beheerste 
hervormingen. Een en ander neemt niet weg, dat het nodig 
zal zijn nauwkeurig te analyseren, welke fouten, leemten 
en onvolmaaktheden, maar ook welke vertragende factoren 
zijn aan te wijzen in de practijk van wetgeving en bestuur. 
Die analyse zal zeker leiden tot het voorstellen van voor
zieningen, misschien zelfs van belangrijke wijzigingen; 
maar deze zullen zich dan ook dienen aan te passen aan 
practisch gebleken behoeften. De geenszins alleen acade
mische strijd over de grenzen van de bemoeiingen der Sta-
ten-Generaal met het Regeringsbeleid zal ongetwijfeld ook 
in de Commissie een voorwerp van discussie vormen. Parle
menten hebben wel eens de evenzeer natuurlijke als begrij
pelijke neiging om zo diep mogelijk in dit beleid door te 
dringen. Aan de andere kant ligt het voor de hand dat tij
dens de voorbereiding en wording zowel van wetsontwerpen 
als van bestuurs- en andere Regeringsmaatregelen bij de 
Regering tegen te grote weetgierigheid van de zijde der 
Kamers wel eens bezwaar bestaat• Is het nodig en gewenst, 
en is het mogelijk, in de Grondwet het wederzijds com-
petentieveld (als ik mij van deze kortelings veelvuldig 
gebruikte politieke term mag bedienen), in enig speciaal 
voorschrift beter af te bakenen ?De vraag, op welke wijze 
de volksvertegenwoordiging meer betrokken zou kunnen worden 
bij de totstandkoming van verdragen, overeenkomsten en 
andere regelingen van internationale aard, staat allereerst 
ter beoordeling van de Commissie Van Eysinga, Dezerzijds 
zal naar vermogen het onderhouden van contact met die 
Commissie gaarne worden bevorderd, evenals dat met de 
Commissie-Prinsen, die zich met het vraagstuk van het Pro
vinciaal Bestuur bezig houdt. 

Behalve souvereine staat is Nederland ook lid van 
de volkerengemeenschap. De noodzakelijke samenwerking met 
andere volkeren in enger of breder verband op beperkt of 
minder beperkt terrein zal er toe kunnen leiden, dat het 
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gewenst is aan gemeenschappelijke functionele organen 
bepaalde verordenende of uitvoerende bevoegdheden toe te 
kennen. 

De G-rondwet zal e^ inderdaad op bedacht moeten 
zijn zulks mogelijk te maken en dat in zodanige vorm, dat 
ook bij de behartiging van deze soort van staatsbelangen 
een rechtmatige volksinvloed zich kan doen gelden. Meer 
concrete denkbeelden daaromtrent zullen zeker worden gesti
muleerd, zowel door de steeds nauwere samenwerking in 
Benelux-verband, als door het sterker en tastbaarder wor
den van de Europese samenwerking. 

De Commissie zal zeker niet nalaten, het vraag
stuk der decentralisatie in wetgeving en bestuur opnieuw 
te bezien. De uitwerking van de onlangs totstandgekomen 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie mag men met grote 
belangstelling tegemoetzien. 

Mijnheer de Minister-President, uit de opmerkingen 
die ik maakte, zal U gebleken zijn, dat ik instem met 
vele gedachten daar-even door U tot uiting gebracht. 

Wat de methode van Grondwetsherziening betreft, 
vertrouw ik, dat ook U van oordeel zult zijn, dat een 
G-rondwet moet uitmunten door kortheid en bondigheid. 

Kortheid omdat zij uitsluitend de Grondbeginselen 
van de staatkundige orde behoort te bevatten, en men voor 
het overige zoveel mogelijk de vrije hand moet laten aan 
Regering en wetgever. Zou ook de Commissie daarvan uit
gaan, dan lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat ettelijke 
geldende bepalingen zullen blijken niet meer voor hand
having in aanmerking te komen. 

Bondigheid, om dat te specieuze regelingen de 
normale rechtontwikkeling die heden ten dage in zulk een 
snel tempo pleegt te geschieden, maar nodeloos belemmeren. 
Men mijde voorschriften, die te zeer zijn ingesteld op 
het heden, geen rekening houden met het vergankelijke 
daarvan en onvoldoende ruimte van beweging laten onder ' 
veranderde toestanden en verhoudingen. 

Reeds vóór de laatste herziening liet de Grondwet 
toe om bij de wet tot afwijking van met name genoemde 
grondwettelijke bepalingen te geraken, mits daarvoor een 
gekwalificeerde meerderheid in de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal zal worden verkregen. 

In hoeverre er thans aanleiding bestaat, om aan 
de bij die herziening uitgebreide gevallen enige verrui
ming te geven, ware ook in beraad te nemen. Daarbij 
zal het aanbeveling verdienen er voor te waken, dat niet 
beslissingen over staatsbelangen van primaire orde feite
lijk in handen kunnen komen te liggen van betrekkelijk 
kleine minderheden in een van de beide Kamers der Staten-
Generaal, 

Mijnheer de Minister-President, U hebt de hoop 
uitgesproken, dat de Commissie er in zal slagen, haar 
voorstellen zo tijdig in te dienen, dat zij in de eerste 
helft van het jaar 1952 in eerste lezing voor de Staten-
Generaal zullen worden afgehandeld. 

Ik houd er mij van overtuigd, dat mijne medeleden 
met inbegrip van het secretariaat er met mij naar willen 
streven, aan Uw wens, ontleend aan klemmende motieven, 
gevolg te geven. Een werkverdeling, waarbij het voorbe
reidend en prae-adviserend werk wordt verricht door niet 
te grote sub-commissies zal daartoe zeker bevorderlijk 
zijn. Het ligt in mi jne-. bedoeling dienaangaande reeds 
heden bepaalde voorstellen aan de Commissie te doen. 

Ons bewust uit Uwe handen een opdracht te 
aanvaarden, waarvan de richtige vervulling voor de ontwik
keling onzer staatsinstellingen voor de bevrediging der. 
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staatkundige behoeften van ons land en zijn bevolking 
van eminente betekenis kan worden, geef ik U de verze
kering, dat wij naar best vermogen zullen trachten ons 
van die nationale opdracht te kwijten. 

Nadat de Minister-President Dr.Drees de vergadering 
heeft verlaten wordt de verdere werkwijze van de Commissie 
besproken, de globale verdeling van de materie over vijf 
subcommissies, haar instelling, alsmede haar samenstelling. 
Op een tweetal vragen omtrent de door de Regering gedach
te opzet van het werk der commissie, antwoordt de Voor
zitter, dat, aangezien de discussie over de grondbeginse
len vermoedelijk zeer geruime tijd zou vergen, het hem 
wenselijk voorkomt het werk in de subcommissies aan te 
vangen waarna naar behoefte, plenaire vergaderingen kunnen 
worden bijeengeroepen ter discussie van de grondbeginselen. 
Aldus wordt besloten. 

Besloten wordt dat ter voorbereiding van de werk
zaamheden in de subcommissies, de leden desverlangd hun 
inzicht in de nota zullen neerleggen, welke door het 
secretariaat zal worden rondgezonden. 

Door overleg tussen het presidiaat en het secre
tariaat zal naar coördinatie van de werkzaamheden van de 
subcommissies worden gestreefd» 

Besloten wordt dat ook aan het Staatsnoodrecht 
aandacht zal worden geschonken. Het zal in ieder geval in 
subcommissie vier moeten worden bezien. 

Besloten wordt dat het presidiaat en het secre-
tairaat een schema zullen ontwerpen, waarin zal zijn ver
vat een voorstel tot verdeling van de stof over de ver
schillende subcommissies. 

De Voorzitter heeft voorgesteld, de leden als 
volgt te verdelen over de subcommissiess 

SUBCOMMISSIE I. 

Prof.Mr.R.Kranenburg, voorzitter 

Prof.Dr.L.J.M.Beel 
Pro f.Dr.W.J.A.Ke rnkamp 
Mr.J.P.Hooykaas 
Prof.Dr.J.H.A.Logemann 
Mr.J.H.van Maarseveen 
Mr.Dr.R.H.Pos 
Dr.A.A.L.Rutgers 
Mr.J.M.Kan,secretaris 
Jhr.Mr.AoJ.M.van Nispen tot Panner&en, adjunct-secretaris. 

SUBCOMMISSIE II. 

Mr.J.R.H.van Schaik, voorzitter 
Prof.Mr.M. van der óoes van Naters 
M.P.Gorsira 
Mr.J.A.Jonkman 
Mr.P.J.Oud 
Prof.Mr.C.P.M.Romme -10-
Prof.Mr. G. van den Bergh 
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J.Schouten 
H.W.Tilanus 
Mr.J.M.Kan, secretaris 
Mr.M.J.P.D.baron van Harinxma thoe slooten, adjunct-secretaris. 

SUBCOMMISSIE III. 

Mr,J.H.van Maarseyeen, voorzitter 
trof .Mr.Dr.J.P.A.Francois 
M.P.Gorsira 
Mr.J.A. Jonkman 
Pro f.Dr.J.H.A.Logemann 
Prof .Mr. A.N.Molenaar 
Mr.Dr.R.H.Pos 
Dr.A,A.L.Rutge rs 
H.W.Tilanus 
Mr.W.C.L.van der Grinten, secretaris 
Mr.M.J.P.D.baron van Harinxma thoe Slooten, adjunct-secretaris. 

SUBCOMMISSIE IV 

Mr.J.R.H.van Schaik, voorzitter 
Prof.Er.i'.J.M.Beel 
Prof.Dr.A.M.Donner 
Jhr.Mr. M.van der Goes van Naters 
Mr.J.P.Hooykaas 
Prof .Dr.W.J.AJCernkamp 
Mr.P.J.Oud 
Mej.Mr,H.J.D.Revers 
J.Schouten 
Mr.W.C.L.van der Grinten, secretaris 
Mej.Mr.H.S.Bok, adjunct-secretaresse 
Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot Pannerden,adjunct-secretaris. 

SUBCOMMISSIE V 

Prof.Mr.R.Kranenburg, voorzitter 
Proï.Mr.'G.van den Bergh 
Prof.Dr.A.M.Donner 
Pro f. Dr. W. J. A. ICe rnkamp 
Prof.Mr.A.N.Molenaar 
Me j.Mr.H.J.D.Revers 
Prof.Mr.C.P.M.Romme 
Mr.P.J.Witteman 
Mr.J.M.Kan, secretaris 
Mej.Mr.H.S.Bok, adjunct-secretaresse. 

Besloten wordt, dat Mr.Witteman ook in subcommissie 
twee zal zitting nemen. De heer Tilanus zal niet zitting 
nemen in subcommissie drie doch in vijf en Prof.Dr.Kernkamp 
niet in subcommissie vijf, maar in subcommissie drie. Met 
in achtneming van deze wijzigingen wordt de indeling overi
gens aanvaard zoals voorgesteld. 

£. Als regel zal het aanbeveling verdienen op Zaterdag 
te vergaderen. 

1.0. Aangeschaft zal worden i!Constitutions of Nations" by 
Amos. J.Paeslee, Het zal op het secretariaat ter inzage zijn 
voor de leden. 

De nota, door Jhr.Mr.van der Goes van Naters destijds 
gevoegd bij het voorlopig Verslag van de Tweede Kamer betref
fende de grondwetsherziening, zal worden gedistribueerd. 

f 
De Vergadering wordt gesloten. 

Typ; 2 
Colli 1 en 2 I 
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