
STAATSCOMMISSIE 
HERZIENING GRONDWET 

PLENAIRE COMMISSIE 

Notulen van de 11e plenaire vergadering, gehouden op 
Woensdag 4 April 1951, te 19.30 uur, in de De Lairesse-

zaal 

Aanwezigs Mr.JcR.H. van Schaik, Voorzitter en de ledens 
M0?o Gorsira, Mr.J,A,Jonkman, Prof,Dr.W.J.A. 
Kernkamp, Prof.Dr.J.H«AeLogemann, Dr.R.K.Pos, 
Me j .Mr.H.J.D.Revers, Prof .Mr.C.P..M.Romme, 
Dr.AoA.L.Rutgers, Dr.J.Schouten en H.W.Tilanus; 
Prof .Mr.W.C.L.van der Grinten en Mr.J.M.Kan, 
tevens Secretaris5 
Mej.Mr.H.S.Bok, Mr.W.Duk, Mr.M.J.P.D."baron 
van Karinxma thoe Slooten en Jhr.Mr.A.J.M. van 
Nispen tot Pannerden, Adjunct-Secretarissen. 

Afwezig? 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, 
Prof.Mr.J.P.Kooykaas, Jhr.Mr.M.van der Goes 
van Naters, Prof.Mr.R.Kranenburg, Mr.J.H.van 
Maarseveen, Prof.Mr.A.N.Molenaar, Mr.P.J.Oud 
en Mr.P.J.Witteman. 

De notulen van de vorige vergadering worden 
overeenkomstig het concept vastgesteld. 

Additioneel Ar- Het additioneel artikel, door Subcommissie IV 
tikel ie".:., het ontworpen in verband met het besluit van de plenaire 
vervallc;:- van Commissie (genomen in de 8e vergadering), voor de tijd 
art. 17o tussen de grondwetsherziening en het tot standkomen 

ener regeling tot afkoop van de in artikel 178 bedoelde 
traktementen enz. verhogingen van deze tractementen 
niet uit te sluiten, en deze verhogingen ook in de af
koop te begrijpen, wordt goedgekeurd. 

Van de Voogdij De artikelen over de voogdij des Konings 
des Konings (Hoofdstuk II, afdeling 3) worden eveneens aanvaard. 
Artikel 32 Enige discussie vindt plaats over de toevoe

ging aan het eerste lid van artikel 32. Subcommissie I 
heeft de^e toevoeging voorgesteld om elk dubium weg te 
nemen over de vraag, of in de wet ter voorziening in 
de voogdij bepaalde voorwaarden kunnen worden gesteld, 
waaraan de voogd moet voldoen. Deze vraag doet zich ook 
voor bij de voorziening in het regentschap en is daar 
van grotere betekenis. Eij de behandeling van de laatste
lijk te dezer zake tot stand gekomen wetten is in de 
Kamer dit dubium gerezen. 

De Commissie verklaart zich na deze uiteen
zetting, gegeven door Mr. Kan, accoord met de toevoe
ging, doch niet met de redactie daarvan. Speciaal het 
woord "ambtsbekleding" kan niet allen bevredigen. De 
bepaling wordt daarom in de aandacht van de redactie
commissie aanbevolen. 

Artikel j- Prof. Kernkamp vraagt wijziging van het eeds
formulier, opgenomen in artikel 34. Zijns inziens mag 
geen "gehechtheid aan de Grondwet", dat is aan de mate
riële bepalingen, worden geëist. Spreker stelt voor, in 
de plaats daarvan op te nemen "eerbied voor de Grond
wet". 

Dit voorstel wordt verworpen met 7 tegen 5 
stemmen. Tegen stemman de heren Gorsira, van der Grin
ten, Jonkman, Kan, Logemann, Pos en van Schaik. 
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Van het Regentschap Op grond van dezelfde overweging als met be-
(Koofdstuk II, trekking tot art, 32, wordt 'besloten ook artikel 37 naar 
Afd„ 4)^1^37 de redactiecommissie te verwijzen* 

Naar aanleiding van een opmerking van de Voor
zitter "blijkt, dat ook de redactie van het aan artikel 43 
toegevoegde tweede lid niet geheel juist is» De "bedoeling 
van de bepaling is, mogelijk te maken, dat, wanneer de
zelfde omstandigheden, die aanleiding hebben gegeven tot 
het neerleggen van het koninklijk gezag en de 'benoeming 
van een regent, later weer het optreden van een regent 
noodzakelijk maken, dit kan geschieden krachtens dezelfde 
wet en dat dan dezelfde regent het koninklijk gezag weer 
waarneemt. 

Ook aan deze bepaling zal de redactiecommissie 
haar aandacht moeten wijden, 

In verband met het bezwaar van Mej, Revers 
tegen de woorden "het voorhanden geval" in artikel 39, 
wordt besloten zonder meer te spreken van het doen van 
verslag. De woorden "van het voorhanden ^val" zijn over
bodig. 

De Voorzitter deelt mede, dat het Subcommissie 
II gewenst voorkomt, in artikel 49 op te nemen "gehoord 
de Raad van State", Ook in de artikelen 38 en 39? waarop 
artikel 49 aansluit, is de Raad van State immers ingescha
keld-

De Commissie gaat' met dit voorstel accoord. 

ging Mr. Jonkman zou uit het eedsformulier van 
des Zoninge art, 53 geschrapt willen zien "aan het Nederlandse volk", 
(Hoofdstuk II, om de indruk te vermijden, dat de Koning de eed alleen 
Afd. 5) zou afleggen aan het volk van Nederland en niet aan de 
Hrtikel SA volkeren van de overzeese gebiedsdelen. Spreker herinnert 
— —-—• • er aan, dat Koningin Juliana in haar rede bij de inhuldi

ging hieraan aandacht heeft besteed en er op heeft gewe
zen, dat het formulier van de door haar afgelegde eed 
verouderd is. 

In artikel 54, dat de verklaring geeft, waar
mee de Staten-Generaal de eed van de Koning beantwoorden, 
is het wel juist slechts het Nederlandse volk te noemen, 
omdat de Staten-Generaal niet de volkeren der overzeese 
gebiedsdelen vertegenwoordigen (zie artikel 81), 

Er wordt voorgesteld in artikel 53 te spreken 
van "Mijn volk" of "aan het Nederlandse volk" zonder 
meer te schrappen. 

Dr. Rutgers is van oordeel, dat het niet gewenst 
is, nu artikel 53 te wijzigen, omdat wijziging van artikel 
54 momenteel ook niet mogelijk is. Spreker stelt voor 'beide 
artikelen in hun huidige vorm te laten, totdat de nieuwe 
rechtsorde is tot stand gekomen. Ook met betrekking tot 
andere artikelen, die wijziging zullen moeten ondergaan 
als de nieuwe rechtsorde definitief is geworden, heeft 
men zich op het standpunt gesteld, te moeten uitgaan van 
de bestaande toestand. 

Spreker deelt daarom ook niet de mening van de 
heer Gorsira, die op dit punt, dat de koning niet zal 
zijn koning van Nederland alleen, maar ook van Suriname 
en de Nederlandse Antillen,- waarover geen enkele twijfel 
bestaat - zou willen vooruitlopen op het tot stand komen 
van de nieuwe rechtsorde. 

De heer Gorsira raadt ten stelligste af, in de 
toelichting de beperkte betekenis van de bestaande formule 
te doen uitkomen, door wijziging in het vooruitzicht te 
stellen, zoals door een der leden wordt gesuggereerd. 

Prof. van der Grinten ziet als bezwaar tegen 
wijziging het verband tussen de artikelen 53 en 54. Na het 
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Artikel 43 

Artikel 3 

Artikel 49 
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tot standkomen van het Statuut zou in "beide artikelen "bij
voorbeeld gesproken kunnen worden van "het volk der Neder
landen" . 

Prof, Logemann wijst er op, dat het samenspel 
tussen de artikelen 53 en 54 nooit erg fraai is geweest. 

In de eed van de Koning wordt gesproken van 
"grondgebied van de Staat" en "alle Mijne onderdanen", 
waaruit 'blijkt, dat deze eed "betrekking heeft op het 
ganse Koninkrijk. De 'beantwoording komt van de vertegenwoor
digers van het volk* Aanvankelijk waren er slechts verte
genwoordigers van het Nederlandse volk^ nu hebben ook de 
volkeren der overzeese gebiedsdelen vertegenwoordigende 
lichamen, maar deze zijn, volgens de tot nu toe bestaande 
regeling, niet bij de inhuldiging vertegenwoordigd en dus 
niet in staat op de eed van de Koning te antwoorden. 

Gezien de onevenredigheid tussen beide artikelen 
acht spreker het niet bezwaarlijk, ja, zelfs acht hij het 
gewenst, reeds nu artikel 53 in overeenstemming te brengen 
met de veranderde omstandigheden, door daarin te spreken 
van "Mijn volk of volkeren". 

De Voorzitter stelt daarna voor, geen wijziging 
in de artikelen te brengen. Dit voorstel wordt verworpen 
met 7 tegen 5 stemmen (voor stemmen de heren Kan, Kernkamp 
".tgers, van Schaik en Schouten). 

Tegen de wijziging van "het Nederlandse volk" in 
i:het volk der Nederlanden" heeft de heer Rutgers het 'be-

ar, dat de eed van de Koning dan slechts beantwoord 
wordt door een deel van het toegesproken volk. 

De heer Tilar.us merkt nog op, dat zijn inziens 
niet aan het volk, maar aan God wordt gezworen. 

Over het voorstel van Mr. Jonkman, geen bepa
ling op te nemen over "aan wie" de eed wordt gezworen, 
staken de stemmen. (Voor stemmen Mej. Revers en de heren 
Gorsira, Jonkman, Logemann, Pos en Tilanus), In de vol
gende vergadering zal over dit punt opnieuw worden ge
stemd. 

tref- Hierna wordt overgegaan tot de bespreking van 
de artikelen betreffende het Koninkrijk. 

De Commissie gaat accoord met hetgeen in het 
algemeen deel van de toelichting over de Nederlands-Indo
nesische Unie is gezegd. 

Naar aanleiding van het gedeelte over Nieuw-
Guinea merkt Prof. Logemann het volgende ops 

Het koMt spreker nog altijd zeer ongewenst voor, 
dat in de Grondwet Nieuw-Guinea met name wordt genoemd. 
Hij kan toegeven, dat het ontworpen artikel 1, indien men 
daarin lezen mag - gelijk spreker meent te mogen doen -
een omschrijving van het rechtsgebied, waarover het Ko
ninkrijk der Nederlanden zijn souvereiniteit uitoefent, 
niet onjuist is. 

Nochtans blijkt uit een vergelijking van het 
ontworpen artikel 208 met dit artikel 1, dat de organisa
tie Koninkrijk der Nederlanden een beperkter substraat 
eft, dan dit rechtsgebied. Nederland, Suriname en de Ne-
•iandse Antillen zou men leden van het Koninkrijk kun

nen noemen, Nieuw-Guinea daarentegen wordt beheerst door 
het Koninkrijk. 

Dit is niet alleen een interne zaak. Nederland 
beschouwt Nieuw-Guinea als een "non-selfgoverning terri-
tory", beheerst door artikel 73 van het Charter of the Uni
ted Nations en dient dienovereenkomstig rapporten in. Dit 
impliceert de internationale plicht "to develop self-go-
vernment", en "to take due account of the political aspi-
rations of the people" en Nederland heeft dan ook op de 
Irian-conferentie zijn souvereiniteitsaanspraak gelimiteerd 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-04-04

NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A



-4-

"totdat het volk van Nieuw-Guinea te "bekwamer tijd over 
zijn staatkundige status zelf zal kunnen beslissen, in 
welk geval de souvereiniteit over Nieuw-Guinea afhankelijk 
zal zijn van de uitslag van het alsdan over Nieuw-G-uinea 
te houden plebisciet." (Gedrukte Stukken Tweede Kamer 
1950/51 no, 2051)0 

Het vraagstuk Nieuw-Guinea ligt daarmede in het 
vlak der internationale verhoudingen en daarvoor geldt 
naar sprekers oordeel ten volle, wat de derde Subcommissie 
heeft opgemerkt bij het ontworpen artikel 60 a nopens de 
supra-nationale organen, dat voor hun aanvaarding geen ge
qualificeerde meerderheid moet worden gevorderd* i:omdat 
naar haar oordeel op het gebied van de internationale 
verhoudingen het gebonden zijn aan een gequalificeerde meer 
derheid een te grote belemmering betekent,M 

Dit nu zal het gevolg zijn van de wijze, waarop 
Nieuw-Guinea in de onderwerpelijke voorstellen in de Grond
wet is opgenomen en met name van zijn vermelding met zo
veel woorden» 

Spreker merkt op, dat het noemen van Nieuw-Gui
nea in de Indonesische Constitutie is vermeden. 

Hij kan zich niet losmaken van de vrees, dat de 
uitdrukkelijke radicering van het gezag over Nieuw-Guinea 
in de tekst van de Grondwet zal gaan geschieden onder de 
indruk van het gemis aan eensgezindheid ter zake van dit 
vraagstuk in het Nederlandse volk* Men mag echter niet uit 
het oog verliezen, dat daarom in deze internationale zaak 
het nemen van besluiten niet mag worden bemoeilijkt. Het 
is lang niet uitgesloten, dat toekomstige offers van delen 
onzer souvereiniteit ten bate van supra-nationaal gezag 
even scherpe of nog veel scherper verdeeldheid kunnen ver
oorzaken, doch omdat zulks nog geen concrete vormen heeft 
aangenomen, is men nuchter genoeg om te begrijpen, dat 
hier de gewone meerderheid moet kunnen handelen. 

Spreker stelt de volgende amendementen voors 
Artikel is "Het grondgebied van het Koninkrijk der Neder-

"landen omvat Nederland, Suriname en de Neder-
"landse Antillen, alsmede de niet zelf-regerende 
"gebieden, onder Nederlands gezag geplaatste" 
(De term "niet zelf-regerende gebieden" is ont

leend aan artikel 73 van het UNO Charter en de term "ge
zag" aan de briefwisseling over Nieuw-Guinea ter Eonde Ta
fel Conferentie)* 
Artikel 1 bg (1) 

"De wet regelt en beslist over de betrekkingen 
"tot de niet zelf-regerende gebieden, onder 
"Nederlands gezag geplaatst," 

(Dit ter vervanging van artikel 1 a, lid 2). 
(2) 
"Indien zulk een gebied een vertegenwoordigend 
"lichaam heeft, wordt dit over het ontwerp 
"van een zodanige wet geraadpleegd. Zo niet, 
"dan worden vertegenwoordigers van de bevol-
"king hieromtrent gehoord," 

(Zie artikel 212, lid 1, laatste 2 volzinnen). 
In de volgende artikelen wordt telkens de term 

Nieuw-Guinea vervangen. 
Artikel 212s "De artikelen 208, 210 en 211 kunnen op een 

"niet zelf-regerend gebied, onder Nederlands 
"gezag geplaatst, v/orden toegepast." 

Het komt spreker voor, dat een gequalificeerde 
meerderheid hier althans meer op haar plaats is. Incorpora
tie in het Koninkrijk als lid is een interne aangelegenheid 
en belangrijker zelfs dan afstoting. 

Prof. Kernkamp vestigt de aandacht op het onder-
b.eid 1 djitgejnaakjL^ hoofüstuk 11 van het 

Gte&zrt&T-^ënorgijde on do hoofdstukkon 13 on 13 andersijös. 
-5-

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1950 Commissie-Van Schaik, notulen, plenair, 1951-04-04

NL-HaNA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv.nr. 116A



- 4 a -

Prof. Kernkamp onderschrift niet de mening van 
Prof. Logemann, dat het vraagstuk Nieuw-Guinea op grond 
van artikel 73 van het Handvest der Verenigde Naties op 
internationaal terrein zou liggen. Men moet het hoofdstuk 
11, waarin artikel 73 voorkomt, wèl onderscheiden van de 
hoofdstukken 12 en 13 van het Handvest, waarin het trust-
stelsel behandeld wordt. Artikel 73 komt voor in het. 
hoofdstuk, dat een "Declaratie" is, waarin de koloniale 
mogehdheden een "sacred trust" (mission sacrée) op zich 
nemen, zonder dat daarmede de Verenigde Naties zeggen
schap over de betrokken gebieden verkrijgen. De enige 
positieve en afdwingbare verplichting, die in Hoofdstuk 
11 vervat is ligt vast in art. 73 e, dat voorschrijft, 
louter voor informatie trouwens, het overleggen van zeer 
beperkte gegevens, statistische en andere van technische 
aard, met betrekking tot economische, sociale en onder-
wijs-toestanden: "Politieke" gegevens zijn expresselijk 
in deze reeds niet opgenomen. 

Weliswaar hebben de koloniale mogendheden zich
zelf in artikel 73 b een politiek doel gesteld, waaraan 
men hen gebonden kan achten. Dit doel is evenwel anders 
geformuleerd dan het overeenkomstige doel voor de trust-
gebieden uitgedrukt in art. 76 b van het Handvest. Art. 
73 geeft ook de Verenigde Naties niet het recht zich te 
mengen in het nastreven van het gestelde doel. Enige 
malen is dan ook in Resoluties der Algemene Vergadering 
der V.N. vastgelegd, dat deze niet het recht heeft op 
territoriale basis besprekingen over de "betrokken gehie-
den te voeren. Zij mag dan ook alleen aanbevelingen doen 
"relating to functional fields generally, but not with 
respect to individual territories". Bij trustgebieden is 
dat anders. 

I.ien kan stellig niet beweren, dat op grond van 
art. 73 Handvest de Nederlandse souvereiniteit over 
Nieuw-Cruinea verloren gegaan of beperkt is en het is 
dus evenmin nodig bij onze GW-herziening met dat artikel 
rekening te houden in die zin, dat de ontworpen artikelen 
erom gewijzigd zouden moeten worden. 
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De-in de "beide laatste hoofdstukken 'behandelde trustgebie-
den moeten worden opgevoed tot "independance or self-go-
vernment". Voor de niet-zelfregerende gebieden bestaat het 
vereiste, genoemd sub e in artikel 73 van het Charter, het 
verstrekken aan de United Nations van gegevens over econo
mische, sociale en opvoedkundige aangelegenheden, z.i, 
slechts als positieve verplichting. 

In resoluties is zelfs neergelegd, dat de Ver
enigde Naties niet het recht hebben besprekingen te voeren 
over een "bepaald niet zeif-regerend territoir, maar zich 
slechts mogen bezig houden met bijvoorbeeld opvoedkundige 
aangelegenheden in het algemeen. Bij trustgebieden is dat 
anders t ^ ^ 

^^* Ook de hoofdstukken 12 en 13 handhaven overigens 
••- souvereiniteit van de beherende mogendheden. 

Mr. Jonkman is van oordeel, dat het internatio
nale karakter van de kwestie Nieuw-Guinea voortvloeit uit 
artikel 2 van het Charter van Souvereinitoitsoverdracht; 
waarin wordt bepaald, dat de status van Nieuw-Guinea in 
onderhandelingen met Indonesië zal worden vastgestelde 
Door deze verplichting op zich te nemen heeft Nederland 
iets van zijn souvereiniteit over Nieuw-Guinea prijs ge
geven. 

In de toelichting op de Grondwet van Indonesië 
wordt gezegd, dat onder Indonesië wordt verstaan het ge
hele gebied, dat oorspronkelijk aan Nederland behoorde. 
Dit is wel afgekeurd als een eenzijdig vooruitlopen op de 
genoemde onderhandelingen. Met artikel 1 a, dat spreker al
tijd gelezen heeft in verband met artikel 10, waardoor zou 
worden vastgelegd, dat de souvereiniteit van Nederland 
zich ook over Nederlands Nieuw-Guinea uitstrekt, zou Ne
derland eveneens op de nog te voeren onderhandelingen 
vooruit lopen» 

Ook het eisen van een gequalificeerde meerder-
lsof heid wijst in de richting, dfeadx/Nieuw-Guinea zonder meer 
ou zijn onderworpen xx/aan ons nationale recht. 

Prof, van der Grinten vestigt er de aandacht op, 
dat in de voorgestelde artikelen de bijzondere status van 
Nieuw-Guinea toch wel uitkomt. Dit resulteert in het discu
tabel stellen van de status van dit gebied in artikel 212, 
De Subcommissie heeft het standpunt ingenomen, niet te moe
ten tornen aan de op dit ogenblik bestaande regeling. Voor 
verandering van de rechtsorde is steeds een twee-derden-
meerderheid geëist. Ook daar wil de Subcommissie niet van 
afwijken* Gewezen mag er op worden, dat volgens de beslis
sing van het plenum de twee-derden-meerderheid voor wijzi
ging van de Grondwet eveneens gehandhaafd blijft. Boven
dien zal het practisch niet mogelijk zijn hierin verande
ring te brengen. Men kan uiteraard het standpunt innemen, 
dat de Commissie zich niet door deze overweging moet laten 
l2iden, spreker zou daartoe echter niet willen adviseren. 

Door de bepaling van artikel 212 wordt wijziging 
van de artikelen 1 en 1 a langs eenvoudige weg mogelijk. 

De Voorzitter deelt mede, bij de souvereiniteits-
overdracht aan Indonesië wel het bezwaar te hebben gevoeld, 
dat door de eis van de twee-derden-meerderheid in de Tweede 
en de Eerste Kamer de beslissing als het ware in handen 
lag van kleine minderheden. Spreker acht het echter niet 
verstandig, nu Nieuw-Guinea nog een punt van verschil uit
maakt, de Grondwet met betrekking hiertoe te wijzigen. .Hij 
vertrouwt, dat, wanneer de omstandigheden van dien aard 
zijn, dat de Regering het nodig oordeelt met een voorstel 
tot wijziging van de status van Nieuw-Guinea te komen,de 
kleine minderheid van een derde geen sta-in-de-weg zal 
"blijken te zijn. 

Prof. Romizie is van oordeel, dat de juist genoemde 
practische overweging het standpunt van de Grondwetscommis-
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sie niet of althans slechts weinig mag beïnvloeden» Hij 
meent echter dat, afgezien hiervan, het volkomen juist 
is voor wijziging van de status van Nieuw-Guinea een meer
derheid van twee-derden te eisen. Het is zinvol, dat dus
danige belangrijke beslissingen door een gequalificeerde 
meerderheid moet worden genomen. Spreker heeft nooit be
treurd, dat ook voor de souvereiniteitsoverdracht zodanige 
meerderheid nodig was e 

Overigens is spreker het niet eens met de heer 
Jonkman, dat Nederland door zich te verplichten tot onder
handelingen over de status zijn souvereiniteit heeft 'be
perkt. Slechts het resultaat der onderhandelingen kan 
invloed hebben op de souvereiniteit. 

De heer Pos merkt op, dat in de kringen van de 
United Nations nog geenszins vaststaat wat onder de begrip
pen zelfbesturend en niet-zelfbesturend moet worden ver
staan. Spreker zou daarom deze begrippen niet in onze Grond
wet willen introduceren* 

Dr o Schouten herinnert 'aan de passage uit de 
regeringsverklaring van het nieuwe Kabinet, waarin werd 
gezegd, dat de Nieuw-Guinea-kwestie niet aan de orde zou 
worden gesteld, tenzij belangrijke wijzigingen in de om
standigheden daartoe zouden nopen. In de herziening van de 
Grondwet mag deze aanleiding niet opgesloten liggen» 

De door de heer Logemann voorgestelde wijziging 
zou naar buiten de indruk maken van een erkenning onzer
zijds van een internationale betekenis dezer aangelegen
heid, die niet 'bestaat* 

Hierna wordt overgegaan tot bespreking der ar
tikelen, het gedeelte van de toelichting betreffende Su
riname en de Nederlandse Antillen zal aan de hand daar
van worden bekeken, 

ikel 1. Naar aanleiding van dit artikel wordt gestemd 
over de door Prof, Logemann ingediende amendementen» 
Slechts de heren Jonkman en logemann stemmen voor deze 
voorsteller-o 

Artikel 1 wordt daarna overeenkomstig het voor -
stel van Subcommissie III aanvaard. 

Artikel 1 a. Mr. Kan vraagt inlichtingen over de verhouding 
van dit artikel tot artikel 208. Wetstechnisch ziet hij 
in artikel 208 een uitwerking van artikel 1 a; dit zou ech
ter een andere redactie voor eerstgenoemd artikel moeten 
medebrengen. 

Prof. Romme ziet in het Statuut, genoemd in arti
kel 208, het Statuut, waarbij de nieuwe rechtsorde wordt 
gevestigd; artikel 1 a heeft betrekking op het Statuut, 
waarin de definitieve verhouding wordt vastgelegd. 

Prof. van der Grinten merkt op, dat bij de Sub
commissie de bedoeling heeft voorgezeten, slechts in zo
verre van het bestaande artikel 208 af te wijken, als no
dig was door de afsplitsing van Indonesië. Spreker geeft 
toe, dat de artikelen niet geheel aansluiten, maar uit 
practische overwegingen is aan dit systeem de voorkeur 
gegeven. 

Mr. Kan gaat hiermede accoord, mits daarvan 
melding wordt gemaakt in de toelichting. 

Artikel 2. Prof. Logemann vestigt er de aandacht op, dat 
t tweede lid, waarin de materiële inhoud van artikel 

125 is opgenomen, opzettelijk anders is geredigeerd dan 
dit artikel, om tot uitdrukking te brengen, dat er ook 
wetten kunnen zijn, die niet voor Nederland gelden, maar 
alleen voor de andere gebiedsdelen. Bij nader inzien acht 
spreker de redactie echter niet duidelijk. Hij stelt de 
volgende wijziging voor: 

1 "De wet kan bepalen, dat zij ook of uitsluitend 
"verbindend is voor Suriname, de Nederlandse An-
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( "tillen en Nederlands Nieuw-Guinea, of voor een 
"of meer de^er gebieden." 
De Commissie gaat met dit voorstel accoord. 

Artikel 208. De voorgestelde redactie voor dit artikel wordt 
door de Commissie aangenomen, doch van het nieuwe "waarbij" 
wordt weer teruggekomen op het "waarbinnen" van het 'bestaan
de artikel. 

Artikel 211. De Voorzitter vraagt hoe men zich de verhouding 
denkt tussen het Statuut en de Grondwet. Is er een soort 
toetsingsrecht? 

De heer Pos deelt mede, te hebben aangedrongen 
een bepaling in deze geest, dat het Statuut zou praeva-

leren boven de Grondwet. De Subcommissie achtte het niet 
nodig, dit expressis verbis vast te leggen. 

Artikel 211 bepaalt alleen, dat het nieuwe recht 
in afwijking van de Grondwet tot stand kan.komen, aldus 
Prof. van der Grinten. Koe de verhouding daarna zal zijn. 
als bijvoorbeeld door latere wijzigingen de Grondwet met 
het Statuut in strijd zou komen, betreft het toetsings
recht. Dit kan, naar sprekers oordeel, beter behandeld 
worden in algemeen verband bij de internationale overeen
komsten (artikel 60 a). 

De Commissie verklaart zich daarna met het voor
gestelde artikel 211 accoord. 

Artikel 212, In de voor dit artikel voorgestelde redactie 
voorkomende uitdrukking "de betrekkingen van Nederlands 
lïieuw-Guinea tot het Koninkrijk" vindt geen goed onthaal, 

De Subcommissie heeft hierbij gedacht aan de 
status van Nieuw-Guinea, maar heeft dit vreemde woord niet 
in de Grondwet willen opnemen, en "uit piëteit" aan de be-
sTaande tekst van artikel 209, laatste lid, vastgehouden. 

Als voorbeelden van de afwijking, bedoeld in de 
eerste volzin van dit artikel, worden genoemd een opdracht 
v\n de souvereiniteit aan de Nederlands-Indonesische Unie, 
een overeenkomst met de United Nations, die van het gebied 
een trusteeship zou maken. 

De heer Tilanus dringt er op aan in ieder geval 
de betrekkingen tot Indonesië niet meer te noemen en Prof. 
Kernkamp verklaart nog, bezwaar te hebben tegen de zinswen-r 
ding "Zo niet, dan . .e" van de laatste volzin der alinea. 

De heer Jonkman vreest, dat afwijking van de 
redactie van het bestaande laatste lid van artikel 209 
naar buiten de indruk zou wekken, dat we afwijken van het 
Charter van Souvereiniteitsoverdracht. 

Besloten wordt te lezens de rechtstoestand van 
Nieuw-Guinea. Overigens wordt het artikel, over de inhoud 
waarvan men het eens is, naar de redactiecommissie verwezen. 

Het additioneel artikel, genoemd in punt XIII van 
het voorstel der Subcommissie, wordt aanvaard, onder opmer
king van de heer Gorsira, dat daarin niet de eis van een 
gequalificeerde meerderheid voor %&£x%%$x%%&l8£k$K£& van de 
--isregelingen wordt gesteld. de wijziging 

Prof. van der Grinten antwoordt, dat deze gequa
lificeerde meerderheid slechts vereist was, in zoverre de 
Landsregelingen afweken van de Grondwet. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. Er wordt 
afgesproken, dat de bijeenkomst van de volgende week, waar
in de discussies over de Eerste Kamer zullen worden voort
gezet, om 19.45 uur zal aanvangen. 

Additicr.ee 
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