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De leden van de fractie van het C.D.A. achtten het juist, dat de Grondwet 
blijft bepalen, dat r idderorden bij de wet worden ingesteld. Zij zouden er de 
voorkeur aan hebben gegeven, dat de oorspronkel i jk door de Regering voor-
gestelde bepal ing «Adeldom word t ver leend bij Koninkl i jk besluit» in het 
wetsontwerp zou zijn gehandhaafd. Al leen reeds de omstandighe id , dat er 
overeenstemming over bestaat, dat verheff ing in de adelstand mogel i jk 
dient te bl i jven voor leden van het Koninkli jk Huis had daartoe moeten no-
pen. 

Naar hun oordeel zal door de schrapping van het voorgestelde artikel 
5.2.12 een ongemot iveerde discrepantie in de Grondwet ontstaan. Immers, 
terwi j l de Grondwet bli jft bepalen, dat r idderorden bij de wet moeten wor-
den ingesteld, zal iedere verwi jz ing naar de adel voortaan ontbreken. 

De leden hier aan het woo rd besloten hun opmerk ingen met twee vragen. 
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, 

dat bewi js van a fs tamming van inheemse adel van voor 1795 ook op een er-
kenning als behorend tot de Nederlandse adel recht geeft (Handelingen, blz. 
6020 l inkerkolom). Naar het oordeel van de aan het woo rd zijnde leden kan 
deze verklar ing alleen betrekking hebben op bewi js van afs tamming van le-
den van de r idderschappen der provinciën, die daarin vóór 1795 zitt ing had-
den. 

Zi jn de bewindsl ieden het hiermee eens? 
Dezelfde Minister heeft ook verwezen naar een in te stellen burgerl i jke on-

derscheiding voor moedig en beleidvol optreden. Het overige kabinet heeft 
helaas besloten het instellen van een dergeli jke onderscheiding te koppelen 
aan een wi jz ig ing van het decoratiestelsel. Zi jn de bewindsl ieden, nu ener-
zijds de behoefte aan een burgerl i jke onderscheiding voor moedig en beleid-
vol optreden in onze dagen duidel i jk is en anderzijds de herziening van het 
decoratiestelsel niet bepaald vlot ver loopt en voorts ook tussen beide zaken 
geen connexi tei t aanwezig is, niet van oordeel , dat de instell ing van een on-
derscheiding voor moedig en beleidvol optreden in crisissituaties thans met 
spoed behoort te worden bevorderd? 

De voorzit ter van de commissie, 
W. F. de Gaay Fortman 

De grif f ier van de commiss ie, 
Dijkstra-Liesveld 
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