
NOTUiiüN van de 10e plenaire vergadering, gehouden op 
Woensdag 23 Maart 1951 te 20 uur in de De Lairessezaal 

A .a. P ...w._.g, z A ,.gj MrJ.RoH.van Schaik, Voorzitter en de Ie'den s 
Prof éBr.L. J.M.Beel, Prof .Mr. Dr. G-. van den Bergh, 
Prof.Dr.A.M.Donner, Prof.Mr.Dr.J.P.A.Prancois, 
M.P. G-orsira, Prof .Mr. J.P.Hooykaas , Mr. J.A. Jonk
man , Pro f. Dr. Y/. J.A. Kernkamp, Pro f. Dr. J. K. A. Lo
gemaan, Br.R. E. Pos , Méj .Mr.H.J.D.Eevers , Prof. 
Mr.C.P.M.Homme, Dr.A.A.L.Rutgers , Dr. J< Schouten 
H.W.Tilanus en Mr.P.J.Witteman; 
Prof .Mr. W.C, L. van der G-rinten, tevens Secreta
ris 5 
Mr .J.M. Kan, tevens Se ere taris :; 
Me j.Mr.E.S.Bok, Mr. W. Luk, Mr.M.J.P.D.'baron van 
Harinxma thoe Slooten en Jhr.Mr.A.J.M.van ÏTis-
pen tot Pannerden, Adjunct-Secretarissen. 

A f w e s i gs Jhr.Mr.M.van der G-oes van Naters, Prof.Mr.R. 
Kranenburg, Mr.J.H,van Maarseveen, Prof.Mr, 
A.N.Molenaar en Mr.P.J.Oud» 

1. Behoudens de twee volgende wijzigingen worden de notulen 
van de 9e plenaire vergadering (14 Maart 1951) overeen-
Vor;3tig het concept goedgekeurd. 

Op blz. 3 wordt hetgeen door Prof. Beel is op
gemerkt aldus omschreven. 

"Prof, Bee_l vestigt de aandacht op hetgeen op 
'blz. 2 a van de tölTïïchting is vermeld. Daarin wordt ge
constateerd, dat voor de Eerste Kamer een 'belangrijke taak 
is weggelegd, onder meer, omdat "herhaaldelijk oeslissin--

ï moeten worden genomen, waarbij de levensbelangen van 
het Nederlandse Volk rechtstreeks in het geding zijn," 

De wetsontwerpen, welke ter behandeling aan de 
Staten-Generaal worden voorgelegd, zijn niet los te maken 

m het algemeen regeringsbeleid. Door de Eerste Kamer uit 
te schakelen bij de begrotingsbehandeling zal dit college 

el incidenteel bij het te voeren beleid worden betrok
ken. Dit acht spreker onjuist, Eerste en Tweede Kamer noe-
n oeide reële betekenis hebben op het gehele vlak van 

mheden. 
Betekent dit, dat elk hoofdstuk der begroting 

:r beide instanties 'behandeling moet blijven vinden? 
G-eenszins! 

Waarom vraagt spreker, kan door meer relief te 
Q;even aan de algemene beschouwingen - staatkundig en fi
nancieel - welke steeds aan de behandeling der specifieke 
begrotingshoofdstukken voorafgaan - niet de mogelijkheid 
ook aan de Eerste Kamer geboden 'blijven om zich uit te 
: sken over het algemeen begrotingsbeleid. Spreker kan 
ode accoord gaan, dat de afzonderlijke hoofdstukken 
1 de bewilliging erlangen van de Tweede Kamer» Laat 

lerhaïve de behandeling in de Eerste Kamer beperkt blijven 
; een algemene beschouwing over de begroting in haar ge

heel. 
Het voorstel der Subcommissie gaat te ver. E 

betekent een zeer belangrijke stap in de richting der afs
chaffing der Eerste Kamer. Kiervoor acht spreker ce ti; 
Liet gekomen. 

Terecht wordt in de noot op blz. 2 a er o\ 
..t ook de toepassing'van het vijfde hoofdstuk der 

in een beginstadium verkeert. Mede op gror. 
hiervan ware aan de bevoe "en der Eerste Kamer niet 
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meer dan strikt geboden te tornen. Men moet voorts, wat 
de samenstelling der Eerste Kamer betreft, niet verder 
gaan op de v/eg van gelijkschakeling. Spreker hoopt bij de 
behandeling van de behandeling van de quaestie van de zit
tingsduur hierop nader terug te komen," 

Op blz_.__6 wordt in de weergave van hetgeen door 
Mr. Jonjkman is gezegd in de 2e alinea achter Prof. Donner 
gesteld| k*en Prof. Molenaar". De laatste zin van deze 2e 
alinea komt te luideni "Verder denkt spreker aan kritiek 
van de zijde der Eerste Kamer op wetsontwerpen, waarin 
onvoldoende de gevolgen van de souvereiniteitsoverclracht 
in het oog waren gehouden (bv. vontwerp 1290, zitting 
1943/49) en herinnert hij er nog aan, dat de Regering 
zelve bij de behandeling der grenscorrecties in de Eerste 
Kamer de ka'binetskwestie heeft gesteld." 

2. Op voorstel van de Voorzitter v/o rel t de o ehan d eli ng 
van de punten 2 en 3 (de rapporten van Subcommissie II 
over de Eerste en Tweede Kamer) aangehouden. 

3. De Voorzitter stelt aan de orde de voorstellen 
van Subcommissie I tot wijziging van de tweede afdeling 
van het Tweede Hoofdstuk der Grondwet % Van het Inkomen 

: Kroon (Van het Huis des Konings)a 
-^ro^° van den Be.r̂ h acht de voorgestelde titel 

niet juist o Deze is ontleend aan artikel 25 (De Koning 
richt zijn Kuis naar eigen goedvinden in), welk artikel 
reker juist zou willen schrappen. Spreker citeert het-
m door Prof. Buys (Grondwet I, blz. 126) tegen deze be

uling is aangevoerd. Het artikel heeft geen zin, indien 
1 er mede wil uitdrukken, dat de Koning zijn eigen hof

houding zo mag inrichten als hij dat wenst. Onzeker is of 
: artikel meer inhoudt; eertijds heeft de bepaling tot 

gevaarlijke theorieën aanleiding gegeven, o.a. dat de Ko~ 
gerechtigd zou zijn voor de leden van het Koninklijk 

Huis 'bijzondere regelingen van burgerrechtelijke aard te 
treffen. 

Wordt art. 25 geschrapt, dan heeft wijziging 
van de titel van het Hoofdstuk ins "Van het Huis des Ko-
nings" geen zin meer, Deze titel dekt bovendien niet de 
inhoud van de tweede afdeling. 

Prof. Lpgemann merkt hiertegenover op, dat, hoewel 
hij geen overwegend bezwaar heeft tegen het schrappen van 
art. 25? daartoe z,i. toch niet voldoende aanleiding be
staat, mede omdat de bepaling nooit tot moeilijkheden aan
leiding heeft gegeven. Spreker v/ijst er op, dat "Koninklijk 
Huis" o.a. ook in art. 24 voorkomt en dat de verruiming 
van de titel van de afdeling mede is geschied ter wille 
van art. 27. 

Prof. van den Bergh maakt geen 'bezwaar meer te-
de wijziging van de titel van de af leling. Zijn voor

stel tot schrappen van art. 25 vindt ter vergadering geen 
steun# 

Prof. van der Grinten stelt voor in art. 22 -
en 'bijgevolg in de andere bepalingen dezer afdeling, waar 
"!s Rijks kas" voorkomt - deze uitdrukking te veranderen 

,: T s Lands kas". 
Hiertegenover wordt opgemerkt, dat het eigenlijk 

juister zou zijn, het inkomen van de Kroon ten laste van 
het Koninkrijk te brengen, maar dat eerst bij de totstand-

V m de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk een 
kskas" kan ontstaan. 

De Heer Gorsira zou het Detreuren, indien uit 
"fs Lands Kas" een onjuiste opvatting over de positie van 
:1e Kroon gedurende de periode, voorafgaande aan de nieuwe 
rechtsorde, zou worden afgeleid. Spreker vraagt zich af, 
of niet beter "ten laste van 's Rijks middelen" zou kun
nen worden gelezen. -3-
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Pr o f. Lo gemann, de "oezv/aren van de Keer Gorsira 
aanvoelende, s ,elt voor - naar analogie van art. 92 G-ïï -
in deze afdeling niet ipsis verbis te vermelden uit welke 
kas de uitgaven worden 'betaald, 

-̂ e vergadering besluit overeenkomstig dit voorstel. 

Artikel 23 Op voorstel van Prof» Donner wordt de komma 
achter "gebruik" geschrapt. 

Prof o van der G-rinten stelt voor in plaats vans 
"De Koning worden tot desselTs gebruik zomer- en winterver-
blijven in gereedheid gebracht" te lezen? "•••ter beschik
king gesteld." Spreker is van mening, dat aldus de werke
lijkheid juister wordt weergegeven, want dat de geldende 
.paling (en het eveneens in dit opzicht gelijkluidende 

voorstel der Subcommissie) de indruk wekt, dat het Pijk 
voor het onderhoud der zomer-- en winterverblijven des Ko-
nings zorg draagt» 

Prof o Lo gemann stelt hier tegenover, -dot de Sub
commissie -geen behoefte aan een verdergaande wijziging 
heeft gevoeld, zij vat de bepaling aldus op, dat de ter 
beschikking gestelde zomer- en winterverblijven 's Lands 
eigendom 'blijven, terwijl het normale onderhoud ten laste 
van de honing is^ daarvoor wordt echter in de vorm van 
een subsidie een gedeeltelijke vergoeding toegekend, 

•̂ e vergadering besluit in dit opzicht geen wijzi-
in art o 23 te brengen. 

Verworpen wordt eveneens het voorstel om in het 
;weede lid achter "kunnen" te zetten "bij de wet". De 
Voorzitter had er op gewezen, dat in het 3e lid van art. 
2o "rie ̂ toekenning van een jaarlijks inkomen aan een Koning 
Df een Koningin, die afstand van de Kroon heeft gedaan, 

: bij de vet moet geschieden. Prof. Beel merkte evenwel 
, dat beide gevallen niet gelijk liggen. Zou men'in art, 

23 "bij de wet" tussenvoegen, dan zou dit - gelijk ook 
• S^S bevestigde - betekenen, dat steeds een speciale wet 
it bedrag moet toestaan en niet in een begrotingswet het 

bedrag kan worden gevoteerd. 
o-

Artt,26, 28 Vervolgens bespreekt de vergadering de vraag of 
cle bedragen, genoemd in de artt. 26, 28 en 29, in gelijke 
verhouding als het bedrag van art. 22 moeten worden Verhoogd 
f. 200.000 zou dan f, 300.000 worden, en f. 400.000 / 
f. 600.000. Minder juist wordt het geacht de wijziging al
leen in art, 26 aan te brengen, omdat dan de Prins van 

;e een lager inkomen zou worden toegezegd dan de ge-
aal van een regerende Koningin» Anderzijds wordt betwij

feld, of de argumenten, welke voor een verhoging van het 
inkomen van de Kroon gelden, v/el in gelijke verhouding op 

hier bedoelde inkomens toepasselijk zijn. Op het inko-
n va,n de Kroon drukken vooral zwaar de uitgaven voor 

salarissen, pensioenen en sociale lasten van de hofhou-
P-g. Bovendien zijn de zozeer gestegen uitgaven voor het 

on >ud der paleizen vooral een belasting van liet inko
men van de Kroon. Anderzijds wordt aangevoerd, dat de re-

^sentatiekosten niet alleen voor de Kroon, maar ook voor 
andere leden van het Koninklijk Ruis zijn gestegen. 

'anneer de bedragen, genoemd in de artt, 26, 28 en 2S niet 
verhoogd, dan zou dit, gezien de waardever 

: het geld, in feite een verlaging van die inkomens bote-

•̂ e Voorzitter blijkt van gevoelen, dat een ver-
.ln0 met eenzelfde coëfficiënt over de 0ehele linie het 

gemakkelijkste te verdedigen valt. 
Aldus wordt door de vergadering besloten. 
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^r°f- IS^LÉÊ^L.S&ÜJSB. vraagt of er wel voldoende 
reden is het onderscheid te handhaven, dat* in het Ie lid 
van art, 26 de voorwaarde wordt gesteld van het "behoud van 
het Nederlanderschap, terwijl in het 2e lid van art„ 26 de
ze eis niet wordt gesteld. 

Dr, Zuigers brengt hierbij naar voren, dat de 
Subcommissie in haar aandacht ook heeft "betrokken de moge
lijkheid, dat de gemalin des Konings, weduwe geworden, 
terugkeert tot het land van afkomst en de oude nationali
teit terugkrijgt,, Het leek de Sub commissie niet juist haar 
inkomen krachtens de bepaling dezer afdeling dan te doen 
vervallen. 

Besloten wordt, dat de Subcommissie no^ eens zal 
nagaan of het wel nodig is in art. 26, eerste lid, de eis 
van 'behoud van het Nederlanderschap te stellen en zo ja, of 
deze lijn dan niet dient te worden doorgetrokken. 

Artikel 29 Op voorstel van Prof. van der G-ringen wordt 
"art. 28 of dit van art. 29" gewijzigd in "art. 28 of 29"'. 

Artikel 29 b De Voorzitjter brengt naar voren, dat in de aan-
vangswoorden f*de Éoning en zijn gemalin" met "de Koning" 
slechts de mannelijke Koning kan zijn aangeduid. Dit bete
kent, dat de regerende Koningin geen vrijdom van belasting 
krachtens de Grondwet zal genieten. 

Besloten wordt daarom art. 29 aldus te doen aan
vangen: "De Koning en zijn gemalin, de regerende Koningin*." 

Op voorstel van de Voorzitter wordt "zomede" 
veranderd in "mitsgaders". 

Terugwerker, Vervolgens wordt de vraag besproken of de verho-
kracht ging van het inkomen van de Kroon met terugwerkende kracht 

".voet plaats vinden. Daarbij wordt er enerzijds op gewezen, . 
dat de redenen, welke de Commissie moveren om verhoging 
voor te stellen, reeds enige jaren bestaan; anderzijds 
rordt betoogd, dat de Regering krachtens art, 30 een ver
hoging van het inkomen had kunnen bevorderen; nu zij dat 
niet heeft gedaan, is de ratio om bij de grondwetsherzie
ning met terugwerkende kracht alsnog deze verhoging toe 

:ennen, komen te vervallen. Te verdedigen zou nog zijn 
een verhoging ingaande 1 Januari 1952, waarbij men dan 
uitgaat van de gedachte, dat de grondwetsherziening in 
1952 zijn beslag krijgt en de verhoging voor het hele loo
nde jaar wordt toegerekend. 

De vraag wordt gesteld of het wel nodig is, dat 
de G-rondwetscommissie een datum stelt, waarop de verho
ging dient in te gaan. Prof, van der G-rinten, gesteund 
door Mej. Revers, zegt er de voorkeur aan te geven-in het 
rapport te vermelden, dat de ratio voor de verhoging reeds 
veel eerder gold. De Regering kan dan overwegen in hoeverre 
door het verlenen van terugwerkende kracht tegemoet ware te 

.en aan de redelijkheid de verhoging eerder dan de grond-
Aorziening te doen ingaan, Iedere datum heeft iets 

villekeurigs. Hiertegenover wordt opgemerkt, dat het al
dus de Regering niet gemakkelijker wordt gemaakt om des-

;nst terugwerkende kracht voor te stellen, terwijl uit 
desa modus procedendi tevens zou kunnen worden afgeleid, 
dat de G-rondwets commissie zich minder goed kan verenigen 
met het niet-ingediend zijn van een wet ex art. 30 GrW. 

Bij stemming wordt besloten wel een additionele 
iling o; te nemen, waarin terugwerkende kracht tot 

1 Januari 1951 wordt toegekend (tegen stemden Mej.Revers en de 
He: Aergh, Gorsira, Jonkman, Romzie, van 

Schalk, Schouten en Tilanus)* 

Vervolgens wordt besproken of de verhoging niet 
terugwerkende kracht ook moet gelden voor de artt. 26, 28 
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en 29* Na stemming wordt 'besloten de1"e terugwerkende 
kracht alleen voor art. 22 voor te stellen (vóór terug
werkende kracht over de gehele linie stemden de Pieren 
Beel, Prancois, Hooykaas, ICan, Rutgers en Witteman). 

ging De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde het 
rapport van Subcommissie I 'betreffende de afdeling van de 
troonopvolging. 

Prof a van den Bergh zegt "bewondering te hebeen 
voor de duidelijke en ondubDelzinnige redacties, welke 
de Subcommissie voor deze ingewikkelde materie ontwierp. 

-̂ e Voorzittejr 'brengt een groot deel van de lof 
namens de vergadering over aan Prof. Hooykaas, 

Prof. van den Bergh wijst vervolgens op het door 
de Subcommissie niet overgenomen denkbeeld om steeds de 
oudste linie het eerste voor de troonopvolging in aanmer
king te laten komen. Spreker is een warm voorstander van 
leze gedachte. Hij wijst er op, dat in de overtuiging van 
het volk (sn zoon van Prinses Beatrix 'bij vooroverliiden 

. zijn moeder ongetwijfeld als de eerstaangewezene voor 
Ie troon zal worden "beschouwd. Spreker acht het niet juist 

erfopvolging afhankelijk te maken van toevallige omstan
digheden, zoals die hij vooroverlij den zich kunnen voordoen. 
Na een ongeluk is het zelfs mogelijk, dat de moeder een 
uur eerder dan de grootmoeder overlijdt, in welk geval de 
troonopvolgingregeling geheel anders zou worden; spreker 
Pt dit ongewenst. Het argument hiertegenover, dat (veel

al langdurige) regentschappen dienen te worden voorkomen, 
Pt hi" niet doorslaggevend. Naar aanleiding van een vraag 
_ de Toorzitter voegt Prof. van den Bergh hieraan toe, 

dat hij niet alleen een zoon, maar ook ©n dochter van 
rinses Beatrix voor zou willen laten gaan hij Prinses 
Irene. 

Prof. Donner sluit zich hij Prof. van ö.en Bergh 
aan en geeft als voorbeeld van een onjuiste werking van 
de huidige Grondwet, dat in Zweden volgens onze Grondwet 
3 vooroverlijden van Prins Gustaaf Adolf niet diens doch-
r5 maar de Deense Koningin tot de Zweedse kroon geroepen 

zou worden. 
Prof. Hooykaas verdedigt het voorstel van de 

Subcommissie met deze drie argumentens 
1. De Subcommissie wil uitgaan van de gedachte, dat in de 

bepalingen betreffende de troonopvolging zo min moge
lijk dient te v/orden gewijzigd; 

2. Piot juist wordt geacht, door wijziging in de troonop
volging reeds verworven rechten - i.c. van Prinses Irene 
- aan te tasten; 

3. Het wordt in het belang van het land geoordeeld, regent
schappen zoveel mogelijk te vermijdene 

Prof. Donner 'brengt naar voren, dat het door 
, H oykaas verdedigde systeem een groter gevaar ople

vert voor aantasting van het nationale karakter van het 
Joninklijk Huis, Dochters zullen eerder dan zoons naar 

. buitenland vertrekken en van de Nederlandse traditie 
en levenswijze vervreemden. Een zoon, ook indien hij met 
een 'buitenlandse vrouw trouwt, zal met meer waarschijn-

jkheid in het land blijven. Spreker vraagt zich daarom 
zelfs af, of alle dochters van een regerende Koning wel 
vóór de mannen in de zijlinie behoren te gaan. .De gedachte 
van het nationale koningschap vooropstellende, zou hij ook 
voor het door Prof. van den Bergh voorgestane systeem 

Hen kiezen. 
De Keer Gorsira versterkt deze argumenten door 

wijzen op het z.i. nadelige gevolg, dat hij opvolging 
i een jongere zuster - bv. Prinses Irene - de kinderen 
i deze laatste na haar de eerstgerechtigden tot de 
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troon sullen zijn en niet de kinderen uit de oudste linie. 
Tegenover het argument van de verworven rechten 

van Prinses Irene stelt Prof. van den Bergh het krachtens 
het rechtsgevoel van het volk verworven "recht van de "erf-
prins11, een zoon van Prinses Beatrix, Prinses Irene zal het 
z.i. zelf ook toejuichen, -indien deze erfprins opvolgt. 
Zelfs indien Prinses Beatrix een dochter en Prinses Irene 
n zoon zou hebben, zal naar het gevoel van het volk de 

dochter van Prinses Beatrix 'bij vooroverlijden van haar 
moeder de eerstgeroepene tot de troon dienen te zijn. Rij 
wijst nog op de waarschijnlijkheid, dat Prinses Irene ge
trouwd zal zijn met een 'buitenlandse prins, "bv. uit een 
Liigels 01 Skandinavisch koningshuis, waardoor haar zoon 

- in tegenstelling met een dochter van Beatrix •• in 
een andere sfeer zal zijn opgevoed. 

Prof. Logemann zegt, dat de Subcommissie niet 
alleen is uitgegaan van de meer formele praemisse, dat zo 
uin mogelijk ten aanzien van de troonopvolging gewijzigd 

/orden, maar ook het 'beginsel van het nationale ko-
.gschap voorop heeft gesteld. Opvolging in de rechte 

lijn 'biedt de grootste waarborg, Be kans op een nationale 
. reding en een verblijf hier te lande is 'bij de leden 
. e rechte linie het grootst. Mannen of vrouwen in de 

zijlinie zullen altijd eerder geneigd zijn naar aanlei-
van een huwelijk naar het 'buitenland te vertrekken. 

Prof. Hooykaas blijkt van mening, dat door Prof. 
Donner en Prof. van den Berg": de gevaren van vervreemding 

zeer v/orden overschat. Vooreerst kan men 'bi j een huwe-
: van Prinses Irene rekening houden met de wenselijk-
1, dat zij hier te lande 'blijft$ voor de Prinsessen 

ar griet en Marijke is dese v jorzorg al minder nodig, 3 
v n een huwelijk met een lid van oen vreemd regerend 

-"stenhuis is door het verminderen der regerende vorsten-
lizen veel geringer geworden en daarmede de waarschijn-
jkheid van een huwelijk met een lid van een niet-regerond 
Ls groter. 

Ook de Voorzitter zegt de voorkeur te geven aan 
voorstel van Prof. van den Bergh, omdat dit ten aanzien 

van de troonopvolging groter stabiliteit geeft en voorko
ken wordt, dat hij vooroverlijden van Prinses Beatrix haar 

•; 3 slacht eerst na de kinderen van Prinses Irene etc. tot 
troon geroepen zou worden. 

Hierna blijkt, dat Prof. Logemann ten aanzien 
:: zijn voorstel tot opvolging van de oudste linie verder 

wil gaan dan Prof. van den Bergh, Zou in ons vorstenhuis 
; een prins geboren worden, dan zou bij vooroverlijden 

van deze Prof. Logemann Prinses Beatrix, of 'bij haar voor-
overlijden de kinderen van deze, willen doen opvolgen. 

jl Prof. van den Bergh de kinderen van die zoon (evcn-
el ook dus diens dochter vóór zoons van zijn oudere 

zusters) tot de Kroon gerechtigd zou. willen zien. 

-7-
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Prof.Logemann acht het stellen van mannen boven 
vrouwen in deze minder ""juist, omdat dan weer "sprongvaria
ties" mogelijk v/orden.'" 

Prof.Beel wijst er op, dat het voorstel-Logemann 
neerkomt op plaatsvervulling ook "bij vooroverlijden van 
dochters. 

P ro f.Van den Be rgh verdedigt zijn voorstel door 
op te merken, dat ongetwijfeld in de mening van het volk 
de kinderen van de jongere zoon als eerst gerechtigden tot 
de Kroon zullen worden beschouwd. 

De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel 
van Prof.Logemann" in stemming, dat met 15 tegen 4 stemmen 
wordt verworpen. (Voor stemden Mej.Revers en de Heren 
Kernkamp, Logemann en van Schaik). 

Het voorstel van Prof.van den Bergh wordt daar-' 
na aangenomen met de stemmen van de Professoren Hooykaas 
en Logemann tegen•Prof.Hooykaas verklaart zich bereid met 
!?rof.Van den Bergh een nieuwe redactie te ontwerpen. 

Op voorstel van Mr»Jonkman verklaart de Voor
zitter zich bereid met de Minister-President te bespre
ken op -elke wijze H.M.de Koningin het beste in kennis 
gesteld kan worden van de gedachten, die-naast die over 
de bepalingen betreffende het inkomen - in de staatscom
missie leven omtrent wijziging van de artikelen over de 
troonopvolging. 

Besloten wordt, dat de passage over eventueel 
overleg met de Uniepartner over de wijzigingen betreffen
de de troonopvolging niet in het eindrapport zal worden 
opgenomen. 

Naar aanleiding van het door de Subcommissie 
voorgestelde artikel 21 merkt Prof.Van der Grinten op, 
dat het zijnsinziens juist zou zijn"J indien ëen vreëmcUS'• 
ling, tot ce Nederlandse Kroon geroepen, daardoor ipso jure 
Nederlander zou worden.Vervolgens merkt spreker op, 
dat in liet tweede lid van het voorgestelde artikel 21 , "de 
aanvaarding" van de Kroon wordt geïntroduceerd.Hij vraagt 
zich af, of dit wel juist is en of niet de mogelijkheid 

de Kroon te weigeren moet "/orden opgenomen .Men 
ook rekening houden met het elders ten lanzien van de 
tot de Nederlandse Kroon geroepen vorst geldende recht. 
Zou krachtens artikel 21 de dragee van een vreemde Kroon 
ipso jure Koning zijn geworden, maar deze niet kunnen 
aanvaarden, tsrwijl deze vreemde vorst de Kroon evenmin 
kan weigeren, dan ontstaat een impasse.De mogelijkheid 
dat een andere nakomeling dan aan bod zou komen, zou al
dus geblokkeerd kunnen worden. 

-:Logemann, daarbi j v3rvi j z end e naar de no t 
van het secretariaat op blz.12 van het rapport, zegt h 
te betwijfelen of het wel juist is, dat de vreemde vorst 
automatisch vóór de toestemming van de Staten-Generaal de 
Kroon beërft. Spreksr zou de voorkeur geven aan een re-

w-ie, krachtens welke eerst bij het tot stand komen van 
de to stemiiingswet de Kroon volgens erfrecht overgaat. 

turende de overgangstijd zal dan ex artikel 46, lid 3 de 
Raad van State het koninklijk gezag uitoefenen.Spreker 
ontwierp de volgende tekst % 

lechts door bij de wet verleende toestem :im kan 
de drager van een vreemde Kroon de Kroon der Ne
derlanden beè'rven." 

-̂ eker merkt evenwel op, dat, alvorens over de redactie 
an het tweede lid van art ik 1 21 te beslissen, eerst 
t -'orden uitgemaakt of men vrel de mogelijkheid tot 
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vereniging van de Nederlandse met een vreemde Kroon in 
de G-rond v/et wil openen, Z. i. "bestaat tegen een combinatie 
van kronen steeds dit bezwaar, dat daardoor een meer
voudige loyaliteit van de Koning jegens meer dan één minis
terie en parlement wordt geschapen, hetgeen een bron 
van moeilijkheden kan zijn. 

De Voorzitter brengt daarom de vraag in stem
ming of de mogelijkheid tot vereniging van kronen in de 
Grondwet dient te worden geopend. 

Met 10 tegen 8 stemmen spreekt de vergadering 
zich uit tegen opening van deze grondwettelijke moge-
lijkheic. (legen stemden de heren Van den Bergh, Donner, 
Francois, Jonkman, Gorsira, Logemann, van Schaik, Rutgers, 
Schouten en Mej.Revers.) 

Vervolgens wordt besloten,dat de Subcommissie 
naar aanleiding van de gevoerde discussie de redactie 
van artikel 21 nader zal overwegen en daarbij behalve het 
Plint van de nationaliteit van een buitenlander, die de 
Kroon beërft ,ook zal nagaan of het stellen van het ver
eiste van een daad van aanvaarding over de gehele linie -
alleen uiteraard voor meerderjarigen - gewenst is. 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. 

.sloten wordt a.s. Woensdagavond om half acht 
wederom bijeen te komen.Alsdan zullen besproken worden 
de rapporten over de voogdij en het regentschap, over 
de artikelen betreffende het Koninkrijk (op verzoek van 
de heren torsira en Pos), alsmede de rapporten over de 
Eerste en Tweede Kamer. 

31 Maart 1951 
Typs 2 en 3 
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