
Commissie th. Heemskerk, Subcommissie voor Hoofdstuk I en II, zesde en zevende 
afdeeling. 
NA Commissie Herziening Grondwet 1910-1912, inv.nr. 3. 
 
Notulen der 11e vergadering, gehouden op Zaterdag 29 April 1911, in de kamer der 
Vde Sectie, gebouw der Tweede Kamer. 
 
Voorzitter de Heer Oppenheim. 
Afwezig in den aanvang, de Heer Van Citters. 
De Voorzitter stelt voor een der Heeren aan te wijzen, die het rapport voor Hoofdstuk 
VIII zal ontwerpen. Nadat algemeen gewenscht wordt, den Heer Van Citters te 
verzoeken zich hiermee te belasten, wordt op voorstel van den Voorzitter besloten de 
definitieve aanwijzing aan te houden, tot de Heer Van Citters aanwezig zal zijn. 
 
art. 181 
Aan de orde is andermaal art. 181. 
De Voorzitter vindt niet, dat men "'s Lands verdediging" hier behouden kan. Bij 
nadere bestudeering is hij tot de overtuiging gekomen dat de Commissie van 1905, die 
"Staat" voorstelde, zich vergist heeft, en dat het inderdaad "Rijk" behoort te zijn. Het 
komt hem voor, dat men de slotwoorden van art. 180, eerste lid, hier behoort over te 
nemen: tot "handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van 
zijn grondgebied", waardoor men het beperkt tot wat art. 180 voor alle Nederlanders 
eischt. 
De Heer Tydeman kan zich daar goed mede vereenigen; art. 181, tweede lid, is het 
complement van dezelfde zaak als art. 180. Toch meent hij dat men "'s Lands 
verdediging" kan behouden als eene antiquarische uitdrukking, evenals "de stad 
Amsterdam"; maar spreker wil het ook wel veranderen in "Rijk". 
De Heer Nolens kan zich ook vereenigen met het denkbeeld van den Voorzitter. 
Evenzoo de Heer Van Idsinga, die er echter ook voor gevoelt om "'s Lands 
verdediging" hier te behouden, omdat er in omvat worden de laatste woorden van art. 
180, eerste lid. Dan is er nog de vraag, of men niet, in verband met art. 184, eene 
beperking moet aanbrengen. 
De Voorzitter oordeelt, dat bij het woord "Rijk" de beperking reeds aanwezig is, 
omdat men er dan de Koloniën niet mede in begrijpt. 
De Heer Van Idsinga vindt ook eene andere opvatting mogelijk, maar kan zich toch 
met 's Voorzitters redactie wel vereenigen. 
Nog wijst spreker er op, dat in 1887 de Eerste Kamer gevraagd heeft, of de landstorm 
tot het leger behoort, en dat de Regeering daarop bevestigend heeft geantwoord. 
De Heer Tydeman erkent, dat zijne meening, hieromtrent in de vorige vergadering 
geuit, niet juist was. Landstorm behoort ook tot het leger. 
De Heer Van Idsinga vraagt, wat dan onder art. 181 valt. 
De Voorzitter zegt: doctoren, verpleegsters, enz.  
De Heer Tydeman voegt hier nog bij: de weerbelasting, en verder: telegraphisten, de 
spoorwegbrigade, technische ambtenaren.  
De Heer Nolens is ook van oordeel, dat in dit artikel de bevoegdheid is gegeven om 
dergelijke verplichtingen op te leggen. 
De Heer Tydeman zegt, dat het is het complement van de verplichting tot het dragen 
der wapenen. 
Op voorstel van den Voorzitter wordt art. 181 gelezen: 
eerste lid, ongewijzigd. 
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tweede lid: "De wet regelt de verpligte krijgsdienst. Zij regelt ook de verpligtingen die 
aan hen, die niet tot de zee- of landmagt behooren, ten aanzien van de handhaving van 
de onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging van zijn grondgebied opgelegd 
kunnen worden." 
 
art. 182 
Art. 182 blijft ongewijzigd. 
 
art. 183 
In art. 183 wordt alleen gelezen: "in de koloniën" en het artikel verder niet gewijzigd. 
 
art. 184 
Bij art. 184 herinnert de Voorzitter aan, dat de Heer Van der Feltz in pleno het 
privilege van de dienstverplichtingen te land wilde opheffen, doch dat dit door den 
Heer De Savornin Lohman afdoende is bestreden.  
De Heer Van Idsinga heeft een ander bezwaar; de redactie n.l. deugt niet, want zooals 
het artikel nu luidt, heeft het den schijn alsof aan de soldaten in dienst gevraagd wordt 
per regiment of compagnie, of zij naar Indië willen gaan. De beteekenis echter kan 
alleen zijn, dat het hun individueel wordt gevraagd., 
De Heer Tydeman is altijd van meening geweest, dat het hun wel individueel 
gevraagd moet worden, maar hoofd voor hoofd aan de manschappen der compagnie. 
Wie dan niet naar Indië wilde, bleef hier te lande in dienst. 
De Heer Nolens merkt nog op, dat men er uit leest, alsof aan de dienstplichtigen te 
land gevraagd wordt, of zij naar de koloniën willen gaan, terwijl toch het Indische 
leger alleen uit vrijwilligers bestaat. 
Na eene vraag van den Voorzitter, verklaart de Heer Van Idsinga, dat hij geen 
voorstel tot wijziging doet. 
 
art. 184 
Derhalve wordt in art. 184 alleen van "de koloniën" gesproken, en verder geene 
wijziging aangebracht. 
De Heer Van Citters komt ter vergadering en wordt door den Voorzitter op de hoogte 
van den stand der werkzaamheden gebracht.  
 
art. 185 
Aan de orde is art. 185. 
De Voorzitter herinnert er aan, dat de Heer Kuyper in pleno wees op de woorden in 
art. 185 "oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden", en op de 
woorden in art. 186 "uit- of inwendige veiligheid", uit welke tegenstelling bij dien 
spreker de vraag was gerezen, of het leger wel kan worden gebruikt voor het bewaren 
van orde en rust, mede in verband met het opschrift "Van de defensie".  
De Heer Van Lynden van Sandenburg verwees hem toen terecht naar art. 110 der 
Militiewet, maar afdoende is dit niet geheel, omdat die wet wel buiten de Grondwet 
kan omgaan.  
De Voorzitter (dezer Subcommissie) wees toen in pleno op de woorden in art. 181 
"belangen van den Staat", en in art. 185 "buitengewone omstandigheden", mede in 
verband met art. 184 der Gemeentewet.  
Spreker vraagt, of de Subcommissie meent, dat in dit opzicht in art. 185 verandering 
moet worden aangebracht? 
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De Heer Van Citters zegt, dat de quaestie nog verder gaat. Er zijn omstandigheden, 
waarin op grond van andere bepalingen der wet van de manschappen gebruik moet 
worden gemaakt, b.v. het afzetten van een terrein wegens mond- en klauwzeer, en 
daarvoor het bewaken van eene gemeente; is dit "Staatsbelang"? Er kunnen andere 
rampen, als brand en dijkbreuk voorkomen, waarbij soldaten moeten helpen. Daarom 
wil spreker art. 181 lezen: "Tot het doel in het vorig artikel vermeld, tot handhaving 
of herstel van de openbare orde of rust, in bijzondere omstandigheden zoomede tot het 
verleenen van hulp aan eene macht bij de wet aangewezen, in gevallen bij de wet 
voorzien, is er eene .... enz." 
De Heer Tydeman komt terug op zijne meening, in pleno geuit, om het opschrift "Van 
de Defensie" te verruimen.  
Sprekers indruk was, dat de Heer Kuyper meer het oog had op de gebeurtenissen van 
1903, dan op veeziekten. Als de Grondwet zegt: "buitengewone omstandigheden", is 
het dan niet veiliger ons daaraan te houden, nu in de practijk daaraan eene ruime 
toepassing is gegeven? Het schijnt hem verstandiger die practijk niet aan het 
wankelen te brengen; men moet dien groei van denkbeelden niet verstoren. Wil men 
er echter toch aan raken, dan zou men in art. 185 aanhef kunnen lezen: "Wanneer in 
geval van oorlog of oorlogsgevaar, tot handhaving of herstel van openbare orde of 
rust, of andere buitengewone omstandigheden" enz. 
De Heer Van Idsinga kan zich meer vereenigen met de opvatting van den Heer Van 
Citters, maar zou het liever nog in art. 180 willen geplaatst zien. Tegelijk met de 
verklaring van wat altijd de bedoeling van de Grondwet geweest is, vindt spreker 
daarom de redactie van den Heer Van Citters zoo goed, omdat er ook in ligt eene 
beperking; men voorkomt n.l. requireering van de militaire macht voor gevallen 
buiten de wet genoemd, zooals thans geschiedt, wanneer er iets voorvalt, waarvoor de 
politie niet voldoende is, b.v. bij de opening van de Staten-Generaal, als wanneer de 
militairen soms bevelen ontvangen van inspecteurs van politie. Vandaar, dat spreker 
aan de redactie van den Heer Van Citters de voorkeur geeft.  
Ook meent spreker, dat "buitengewoone omstandigheden" alleen ziet op de 
"uitwendige veiligheid", hoewel dat niet de bedoeling is geweest; maar daarom moet 
men het thans duidelijk in de Grondwet zetten. 
De Heer Nolens zou tot wijzigen alleen willen medewerken, als het absoluut 
noodzakelijk is. De verhouding van het gezag tot de ondergeschikten kan niet door 
scherpe grenzen worden omschreven, anders zou men telkens moeten vragen, of eene  
Overheid aan den onderdanen wel iets kan opdragen. In art. 180 is 
"onafhankelijkheid" meer dan de verhouding alleen tegenover het buitenland en 
evenzoo in art. 181 "belangen van den Staat" en daarbij komt dan nog in art. 185 de 
"buitengewoone omstandigheden", waar alles is onder te brengen. Als het beslist 
noodzakelijk is, dan wil spreker wel zoo kort, maar niet zoo volledig mogelijk 
wijzigen.  
De Voorzitter gaat met den gedachtengang van de Heeren Tydeman en Nolens mede. 
Aan de Grondwet kan z.i. geen bezwaar in dezen worden ontleend. Wat de wetten 
deden (o.a. de Wet op het Veeartzenijkundig Staatstoezicht van 1870), geschiedde 
echter onder de Grondwet van 1848, waar de taak der zee- en landmacht anders en 
ruimer was omschreven. Het argument ontleend aan de practijk is dus niet zoo sterk. 
Met den Heer Nolens is spreker het eens, dat, als men de taak van de zee- en 
landmacht nauwkeurig aanwijst, men in groote moeilijkheden komt; dat ziet men 
reeds in het voorbeeld van den Heer Van Idsinga omtrent de opening van de Staten-
Generaal. Wil men veranderen, dan gelooft spreker, dat het behoort te geschieden in 
de artt. 180 of 181, maar niet in art. 185, omdat dit alleen geldt voor het buitengewoon 
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onder de wapenen roepen. Z.i. is het echter zeer goed, dat het doel, waarvoor er een 
zee- en landmacht bestaat, ruim is omschreven; gaat men echter tot verandering over, 
dan zouden zoowel de redactie van den Heer Van Citters, als die van den Heer 
Tydeman naast elkaar kunnen worden overgenomen. 
De Heer Tydeman zou tegen den Heer Van Idsinga willen aanvoeren, dat in artt. 180 
en 181 niet alleen bedoeld is de werking van het leger naar buiten: "bescherming van 
de belangen van den Staat." In 1887 noemde de Regeering hierbij uitdrukkelijk de 
"inwendige veiligheid", dat is toen vervangen door wat er nu staat (Buys III, blz. 243), 
maar zonder de "inwendige veiligheid" en weer uit te halen, want in de gewijzigde 
redactie ligt dat element nog opgesloten.  
Voorts acht spreker met den Voorzitter en den Heer Nolens eene beperking hier niet 
gewenscht. Ook schijnt sprekers oplossing misschien beter dan die van den Heer Van 
Citters, omdat men in art. 185 een terugslag geeft op art. 181, waarin dan de 
"inwendige veiligheid" begrepen is. In art. 185 wordt eene andere beperking 
opgelegd, n.l. het doen van voorstellen aan de Staten-Generaal.  
De Heer Van Idsinga herhaalt, dat het de bedoeling geweest is, zooals de Heer 
Tydeman het uiteenzette, maar de Regeering gebruikte verkeerde woorden, waaruit 
men zou kunnen afleiden, dat het leger zelf optrad, zonder gerequireerd te zijn. 
Daarop is men teruggekomen, maar ook toen heeft men niet de juiste uitdrukking 
gekozen.  
Spreker zou, als men art. 181 niet wijzigt, zich kunnen vereenigen met de redactie van 
den Heer Tydeman. Desnoods zou men den aanhef van art. 187 naar het begin van art. 
181 kunnen overbrengen, maar het liefst zou spreker de redactie van den Heer Van 
Citters aanvaarden, wegens de beperking.  
De Voorzitter vindt het denkbeeld om den aanhef van art. 187 over te brengen naar 
art. 181 niet aanbevelenswaardig, omdat de taak der zee- en landmacht ruimer is. 
De Heer Van Citters herinnert er aan, dat hij zijne redactie slechts aan de hand deed, 
voor het geval men omtrent de beteekenis van art. 181 mocht twijfelen; maar spreker 
kan zich met het bestaande wel vereenigen, mits men in het Eindrapport doe 
uitkomen, dat "belangen van den Staat" alles omvat.  
Spreker gaat niet zoover als de Heer Van Idsinga, en ziet in zijne redactie geen verbod 
om bij de opening van de Staten-Generaal door de Koningin, ter verhooging van de 
plechtigheid, soldaten te requireeren. 
De Voorzitter zegt, dat er twee vragen zijn: Zal men in art. 181 de taak der zee- en 
landmacht anders omschrijven? En zoo neen, zal men dan in art. 185 opnemen de 
redactie van den Heer Tydeman.  
Den Heer Tydeman geeft spreker nog toe, dat die redactie ook in art. 185 op hare 
plaats is. 
De Voorzitter stelt voor om geen verandering te brengen in art. 181, zooals het reeds 
was vastgesteld. Dit wordt aangenomen met 4 stemmen vóór, en ééne tegen, die van 
den Heer Van Idsinga. 
 
art. 185 
Vervolgens stelt de Voorzitter voor, om in art. 185 de redactie aan den Heer Tydeman 
op te nemen. Dit wordt aangenomen met algemeene (5) stemmen, zoodat art. 185 zal 
luiden: "Wanneer in geval van oorlog, of oorlogsgevaar, ter handhaving of tot herstel 
van de openbare rust of orde, of in andere buitengewone omstandigheden" enz. 
 
art. 186 
Aan de orde is art. 186. 
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De Voorzitter herinnert er aan, dat de Commissie van 1905 van het laatste lid van art. 
186 een nieuw artikel wilde maken, iets wat spreker in die Commissie had 
voorgesteld, en wel op grond hiervan, dat "oorlogsgevaar" ook voorkomt in art. 152. 
De Heer Nolens gelooft, dat het voorstel logisch wel juist is, en kan er wel mede 
meegaan.  
De Heer Van Idsinga heeft er ook geen bezwaar tegen, maar vraagt, of de woorden: 
"waarin dat woord in 's Lands wetten voorkomt", niet vanzelfsprekend, en daarom 
overbodig zijn?  
De Voorzitter zegt, dat de Koning dan, zonder aan de wet gebonden te zijn, kan 
zeggen wat "oorlogsgevaar" is. 
Hiertegen voert de Heer Van Idsinga aan, dat de gevolgen dan toch in de wet geregeld 
zijn; maar als de Voorzitter er aan hecht, gaat spreker met het voorstel mede. 
De Heer Nolens zou, indien het er niet stond, deze passage er niet in opnemen, maar 
nu het er staat, wil hij ze behouden. 
Ook vraagt de Heer Van Idsinga nog, of hier niet in plaats van "Rijk" moet worden 
gelezen "Staat". <gewijzigd in: of het wel juist is te spreken van "wetten van het 
Rijk"> 
 De Heer Tydeman vindt het niet goed om over te gaan tot eene gewilde beperking, en 
zou willen lezen: "in wetten voorkomt". 
De Voorzitter is daar niet voor, omdat de koloniën er geheel buiten staan. Ook in 
verband met art. 129 zou spreker niet willen wijzigen.  
De Heer Van Idsinga stelt voor te lezen: "de wetten voor het Rijk". Er zijn z.i. geen 
wetten van het Rijk, indien men dit woord neemt in den zin van de grondwet. Het 
wordt verworpen met 4 stemmen tegen ééne, die van den voorsteller.  
 
art. 186 
Derhalve blijft art. 186 ongewijzigd, behalve dat het laatste lid vervalt, terwijl dit lid,  
 
art. 186, bis 
als art. 186, bis wordt gelezen in de redactie der Commissie van 1905. 
 
art. 187 
Aan de orde is art. 187, waaromtrent de Voorzitter opmerkt, dat de discussie in pleno 
zeer verward was. Het nieuwe lid, dat de Commissie van 1905 voorstelt, was reeds in 
1887 door den Heer De Beaufort voorgesteld, maar toen verworpen. Daarentegen is 
het in de wet van 1899 opgenomen, weshalve de Commissie van 1905 het weer 
voorstelde.  
De Heer Tydeman meent, dat er in pleno toch wel eene neiging was om iets te doen in 
de richting van het voorstel der Commissie van 1905.  
Ook gelooft spreker, dat de opmerking van den Heer Van Doorn omtrent het 
"voortduren" juist was, maar niet de voortduring, maar de verklaring vereischt 
bekrachtiging, eenigszins analoog aan de regeling voor tractaten.  
Spreker wil lezen: "De verklaring van den staat van oorlog of beleg" enz. 
De Voorzitter had ook gedacht aan de "verklaring" maar is voor de bezwaren daaraan 
verbonden toch teruggedeinsd. 
De Heer Nolens vindt het niet goed, om dit geval met de regeling der tractaten te 
vergelijken.  
Spreker acht de bekrachtiging van de daad zelve niet noodig. 
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De Heer Van Idsinga zegt, dat het juist het "voortduren" is, dat men wil laten 
bekrachtigen, maar de Heer Van Doorn had gelijk, toen hij vroeg: wanneer wordt het 
"voortduren" te lang? 
De Heer Van Citters vraagt, wat er geschiedt, als de Staten-Generaal de verklaring 
niet bekrachtigen? Is dan alles onwettig, wat er gedaan is?  
Spreker wil het artikel laten, zooals het is.  
De Voorzitter zegt, dat het dan nog staat in de wet van 1899; waartegen de Heer Van 
Citters opmerkt, dat hij dat zeer betreurt, maar dat men thans slechts te maken heeft 
met de Grondwet.  
De Voorzitter zou willen lezen: "Is een gedeelte van het grondgebied des Rijks door 
den Koning in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard, dan wordt door Hem 
onmiddellijk een voorstel van wet aan de Staten-Generaal gedaan nopens het 
voortduren daarvan. Te dien einde roept de Koning de Staten-Generaal bijeen, zoodra 
Hij oordeelt, dat het belang van het Rijk dit toelaat." 
De Heer Van Citters vindt, dat men vertrouwen moet hebben in de Regeering. 
De Heer Van Idsinga merkt op, dat art. 187 aanleiding kan geven tot eene geoorloofde 
dictatuur; hij zou dan ook de wet van 1899 willen wijzigen.  
De Voorzitter zegt, dat men dat dan in het rapport der Subcommissie moet vermelden; 
maar merkt nog op, dat eene dictatuur nooit geöorloofd is. 
De Heer Van Idsinga zou art. 187 geheel willen schrappen. Men kan de orde ook 
handhaven zonder den staat van oorlog of beleg; dit is een Fransch of Duitsch idée. 
De Voorzitter herinnert er aan, dat men art. 187 eerst in 1887 in de Grondwet heeft 
gebracht, doch Thorbecke wilde het reeds in zijne "Bijdrage".  
Spreker vindt het niet wenschelijk den Koning een blanc-seign te geven. 
De Heer Nolens herinnert er aan, dat de Heer De Savornin Lohman een zóódanige 
redactie wenschte, dat de bepaling van de wet van 1899 niet meer mogelijk is. 
De Heer Van Citters merkt op, dat men in dien gedachtengang zou kunnen bepalen, 
dat, als de Koning van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, de Regeering aan de 
Staten-Generaal in Vereenigde Vergadering verslag zal doen.  
Zelf wenscht spreker dat echter niet. 
De Voorzitter stelt voor om niets te doen in den geest van het voorstel der Commissie 
van 1905. Dit wordt aangenomen, met 4 stemmen vóór, en ééne tegen, die van den 
Voorzitter. Het zal dan in het rapport aldus worden gemotiveerd, dat, naar de meening 
der Subcommissie, de Grondwet buiten deze zaak moet blijven. Vervolgens zegt de 
Voorzitter, dat hem in het tweede lid van art. 187 steeds gehinderd heeft het woord 
"politie". Is dit het orgaan, de personen of de zaak? 
De Heer Van Idsinga zou het ook willen schrappen en ook niet spreken van "openbare 
orde" maar van "zekere grondwettelijke bevoegdheden." 
De Heer Van Citters ziet er bezwaar in het woord "politie" te schrappen; er zit zooveel 
in dat woord. 
De Voorzitter stelt voor te lezen als tweede lid: "Bij die regeling kan worden bepaald, 
dat de door de wet aan te wijzen grondwettelijke bevoegdheden van het burgerlijk 
gezag geheel of ten deele op het militair gezag overgaan"; enz.  
De Heer Tydeman vindt "door de wet aan te wijzen" eene tautologie met het woord 
"regeling".  
De Voorzitter laat dan die woorden vervallen. 
 
art. 187, tweede lid 
Derhalve zal art. 187, tweede lid, luiden: 
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"Bij die regeling kan worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden van het 
burgerlijk gezag geheel of ten deele op het militair gezag overgaan; en dat de 
burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden." 
Zonder stemming aangenomen. 
De Voorzitter herinnert er nog aan, dat de Subcommissie voor Hoofdstuk II, eerste tot 
en met vijfde afdeeling, wenschte, dat in geval van oorlog de zetel der Regeering 
buiten het Rijk zou kunnen worden geplaatst. Derhalve zou art. 187, laatste lid, 
moeten gewijzigd worden.  
De Heer Van Citters vindt het vreemd, dat de Regeering in geval van oorlog het land 
kan verlaten.  
De Voorzitter stelt dan voor om voorloopig het laatste lid niet te wijzigen; men kan er 
dan bij het rapport nog op terugkomen. Dit wordt goedgevonden. 
De Voorzitter stelt thans voor te benoemen een rapporteur voor Hoofdstuk VIII. Bij 
opening der stembriefjes blijkt, dat zijn uitgebracht, op den Heer Van Citters 4 
stemmen, en op den Voorzitter 1 stem. De benoeming wordt door den Heer Van 
Citters aanvaard. 
 
Na de pauze wordt het rapport omtrent Hoofdstuk I en Hoofdstuk II, zesde en zevende 
afdeeling, vastgesteld, waarbij zoowel in den tekst van sommige artikelen als in de 
daarbij behoorende toelichtingen, nog wijzigingen worden aangebracht. Aangezien 
echter de beraadslagingen met betrekking tot art. 59 niet geheel zijn kunnen beëindigd 
worden, wordt de vergadering verdaagd tot Woensdag 10 Mei 1911, des middags te 
4½ uur, in de Audientiezaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Hierna wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. 
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