
Commissie Th. Heemskerk, Subcommissie voor Hoofdstuk VI 
NA Commissie Herziening Grondwet 1910-1912, inv.nr. 8 
 
Notulen der eerste vergadering, gehouden op Donderdag 18 Mei 1911, in de 
Audientiezaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Voorzitter de Heer Heemskerk. 
Aanwezig alle leden, te weten: met den Voorzitter, de Heeren De Savornin Lohman, 
Van Doorn, Van Nispen tot Sevenaer, en Cort van der Linden. 
De Voorzitter heet de leden met een kort woord welkom, en stelt voor 
achtereenvolgens het opschrift en de artikelen te behandelen, gelijk ook in pleno is 
geschied. 
De Heer Lohman zou eerst de artikelen, en daarna het opschrift willen bespreken; de 
Voorzitter gaat daarmee accoord, en deelt mee, dat ofschoon de Heer Kuyper 
gesproken heeft van een voorstel, dat hij zou indienen, noch van hem, noch van een 
ander lid een voorstel bij de Subcommissie is ingekomen. 
 
art. 167. 
Derhalve is aan de orde art. 167. 
De Voorzitter herinnert aan de redactie door den Heer Reekers in pleno aan de hand 
gedaan, luidende: "behoudens ieders verantwoordelijkheid tegenover de wet."  
De Heer Lohman vindt die redactie niet juist; de bedoeling van het artikel is, dat de 
wetgever niets mag doen om het belijden te belemmeren, behalve als er iets geschiedt 
tegen de strafwet. Door de redactie van den Heer Reekers zou het artikel alle 
beteekenis verliezen. 
De Heer Cort van der Linden merkt op, dat de bedoeling van den Heer Reekers ook 
moeilijk te redigeeren zou zijn. 
De Voorzitter gelooft, dat het artikel beteekent, dat de strafwet niet als delict mag 
aanzien de belijding van godsdienstige meeningen, zoodat de strafwet het 
strafwaardige dan ergens anders moet zoeken, waar achter men zich dan niet kan 
verschuilen. Toch komt men er ook dan nog niet heelemaal, omdat men zich altijd kan 
verdedigen met de beroering, dat men handelde in het algemeen belang. 
De redactie van den Heer Reekers zou verbeteren, indien men las "volgens de wet", in 
verband met art. 7. Maar de Voorzitter zou het veiliger vinden het artikel niet te 
wijzigen. 
De Cort van der Linden acht de bestaande redactie toch ook niet goed. 
De Heer Van Nispen zou vanaf "behoudens" willen schrappen, omdat het vanzelf 
spreekt, dat men niet in aanraking mag komen met de strafwet. 
De Heer Cort van der Linden zou dat niet gewenscht vinden, omdat hij vreest, dat 
men uit de schrapping eene exceptie zal weten af te leiden. De Heer Lohman gelooft, 
dat de bedoeling is, dat men van zijne godsdienstige meening geen zoodanig gebruik 
mag maken, dat men valt onder de strafwet. 
De Voorzitter stelt nu voor het slot te lezen: "behoudens ieders verantwoordelijkheid 
tegenover de strafwet." 
De Heer Van Doorn zou willen lezen: "De vrijheid van godsdienst wordt erkend." 
De Voorzitter heeft óók bezwaar tegen "godsdienstige meeningen" in art. 167, want 
de godsdienst is, <vanuit de marge ingevoegd: al houdt men met de groote 
verscheidenheid rekening,> toch niet iets volkomen subjectiefs. Spreker voelt wel 
voor de redactie van den Heer Van Doorn; dan behoeft men er geene beperkingen bij 
te maken, alleen leveren de woorden "wordt erkend" moeilijkheid op. 
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De Heer Van Nispen vraagt, of als men hier kreeg de Wederdoopers, die naakt 
loopen, dit onder de redactie-Van Doorn zou vallen. 
De Heer Van Doorn zegt, dat er geen land is, dat elke godsdienstige secte zou kunnen 
dulden. 
De Heer Lohman is van oordeel, dat men het belijden van eene meening, b.v. van de 
Mormonen, zelfs in het openbaar zou moeten vrijlaten; men kan alleen tegengaan de 
effecten, b.v. het gelijktijdig tweede huwelijk. Spreker wil wel accepteeren de redactie 
van den Voorzitter. 
De Voorzitter heeft ook nog bedenking tegen de woorden "bescherming der 
maatschappij en harer leden." 
De Heer Lohman zou "meeningen" willen behouden, omdat er onder valt wat anderen 
ongodsdienstige meeningen zouden noemen. 
 
art. 167 
Derhalve wordt art. 167 gelezen: 
"Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid tegenover de strafwet." 
 
art. 168 
Aan de orde is art. 168. 
De Voorzitter gelooft, dat in pleno daarover niets is voorgevallen, waartegenover de 
Heer Lohman opmerkt, dat er bezwaar gemaakt is tegen "kerkgenootschappen." 
De Voorzitter erkent dit, en merkt op, dat de Gereformeerde Kerken geen 
kerkgenootschappen zijn. 
De Heer Lohman gelooft, dat alleen de Vrije Gemeente is een genootschap. 
De Voorzitter zegt, dat ook de Hervormden zich een "genootschap" noemen, doch de 
Heer Lohman antwoordt, dat zij dit ten onrechte doen, omdat men niet individueel 
toetreedt, doch de toetreding reeds plaats heeft door de geboorte. 
Het woord is uit Duitschland overgenomen: "Kirchengenossenschaften." 
De Voorzitter gelooft ook, dat bij de Hervormden de centrale macht grooter is, en de 
plaatselijke gemeenten daarvan onderdeelen zijn. Dat is bij de Gereformeerden niet 
het geval; en bij de Katholieken <vanuit de marge ingevoegd: 
,waar........................................... Hervormden,> kan men toch slechts alleen spreken 
van kerk. 
De Heer Cort van der Linden zegt, dat bij de Remonstrantsche Broederschap iedere 
gemeente op zich zelve staat, hoewel er eene gemeenschappelijke vergadering is. 
De Voorzitter zou dan willen lezen: "kerken en kerkgenootschappen." 
De Heer Lohman wil liever alleen: "kerken", en wijst er op, dat de Afgescheidenen 
zich noemden de voortzetting van de Gereformeerder Kerk der Republiek, daar zij 
dezelfde belijdenis en dezelfde organisatie behielden. 
De Voorzitter vindt <ingevoegd vanuit de marge: ten .... dat wij met het woord> 
"kerken" beter <geschrapt het woord "beter", in  plaats hiervan vanuit de marge 
ingevoegd: hier volstaan>, want daar vallen onder zoowel de plaatselijke gemeenten 
als de kerken, welker organisatie verbreid is over het geheel land. Het woord 
"genootschap" <ingevoegd vanuit de marge:.....> eene onnoodige complicatie, omdat 
het niet vaststaat, wat daaronder precies te verstaan is. De Heer Cort van der Linden 
vraagt, hoe dan de positie is van het Leger des Heils. 
De Voorzitter zegt, dat het Leger des Heils zeer zeker godsdienstoefeningen houdt, 
maar het is geene kerk, want <ingevoegd vanuit de marge: het beperkt zich tot de 
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benaming van het Christus .....en> het laat juist, mits men tot Christus komt 
<geschrapt: mits men tot Christus komt>ieder in zijn eigen kerk. 
De Heer Cort van der Linden gelooft, dat het Leger des Heils wel valt onder art. 7 der 
Wet van 1853, b.v. voor de inrichting van een gebouw. 
De Voorzitter gelooft, dat eene vergunning wèl noodig is, als het gebouw dient voor 
evangelisatie, maar niet als het uitsluitend bestemd is voor sociaal werk. Het Leger 
des Heils pretendeert niet eene kerk te zijn; al heeft het eenige criteria, alle criteria 
van eene kerk heeft het niet. <toegevoegd vanuit de marge: Wel ..... het zijne 
bijeenkomsten godsdienstoefeningen te zijn.> 
De Heer Cort van der Linden meent, dat art. 168 weinig te beteekenen heeft. 
De Heer Lohman hecht er ook nog historische waarde aan, omdat het hier staat als 
eene bepaling tegenover de publieke kerk, om niet aan ééne kerk een voorrecht te 
geven boven eene andere. 
De Voorzitter wil art. 168 liever niet schrappen, nu het er eenmaal staat. 
De Heer Cort van der Linden vraagt nog of de Israëliten eene kerk vormen? 
De Heer Lohman zegt: dat zij worden genoemd een "genootschap", maar het is niet 
juist, want genootschap onderstelt persoonlijke toetreding. 
De Heer Cort van der Linden dacht, dat zij alleen eene kerk konden zijn, als de tempel 
staat in Jeruzalem. 
 
art. 168 
Besloten wordt art. 168 te lezen: 
"Aan alle kerken in het Rijk wordt gelijke bescherming verleend." 
 
art. 169. 
Aan de orde is art. 169. 
De Voorzitter deelt in het kort mede, wat in pleno omtrent art. 169 is voorgevallen; de 
Heer Röell voelde voor de redactie-De Louter. 
De Heer Cort van der Linden zegt, dat het dan geplaatst moet worden in Hoofdstuk I 
bij art. 5. De Voorzitter releveert, dat de Subcommissie voor Hoofdstuk I voorstelt art. 
5, eerste lid, te schrappen. Spreker voelt ook wel voor de redactie-De Louter, doch 
dan aldus gewijzigd: "Het bezit van .... en de benoembaarheid tot ...." 
De Heer Van Doorn zou willen lezen: "De toekenning van ..... en de benoeming 
tot...." De Voorzitter praefereert "benoemdbaarheid." 
De Heer Lohman acht beter "bezit" en "benoembaarheid", omdat het hier geldt een 
recht van burgers. 
De Heer Cort van der Linden stelt voor "uitoefening" en "benoembaarheid." Dit wordt 
voorloopig aangenomen. Spreker vraagt of het dan niet in <vanuit de marge 
toegevoegd: Hoofdstuk I behoort?> 
De Voorzitter zegt, dat indien nart. 6 van het voorstel der Subcommissie wordt 
aangenomen, er voor te zeggen valt, dat dit artikel er dan bij behoort. 
De Heer Lohman is het daarmee eens, omdat art. 169 dan ook voor niet-belijders 
geldt. Voorloopig wordt niet tot de verplaatsing besloten, doch art. 169 gelezen: 
 
art. 169 
"De uitoefening van burgerlijke en staatkundige rechters en de benoembaarheid tot 
openbare ambten en bedieningen is onafhankelijk van eenige geloofsbelijdenis." 
 
art. 170 
Aan de orde is art. 170. 
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De Voorzitter herinnert aan het bezwaar van den Heer Kuyper tegen het woord 
"toegelaten" in het eerste lid; het tweede lid bevat de quaestie omtrent de processies. 
Spreker heeft zelf geen bezwaar tegen "toegelaten", al klinkt het eenigszins vreemd, 
doch bedoeld is "is vrij", de kern zit echter in het slot van het lid, "behoudens" enz. 
De redactie-De Louter neemt het tweede lid weg, en laat de processies toe. 
De Heer Cort van der Linden vindt, dat men tegenwoordig processies niet meer kan 
verbieden. 
De Heer Lohman legt uit, dat het eerste lid bedoelt de volkomen vrijheid van 
godsdienstoefening te verzekeren binnen gebouwen en besloten plaatsen. Men kan 
zich b.v. op dit artikel beroepen, indien men in tijden van epidemie het houden van 
den dienst zou willen verbieden. Spreker staat er op, dat dit vrij blijve. 
Het tweede lid omvat niet alleen eene beperking, maar ook de toekenning van een 
recht. De processie is eene kerkelijke zaak, die op bepaalde plaatsen en op eene 
bepaalde wijze geschiedt volgens kerkelijke voorschriften. De burgerlijke Overheid 
mag zich niet mengen in het houden van eene processie. 
De Heer Cort van der Linden vindt, dat eene processie toch moet kunnen verboden 
worden, als men komt in strijd met de openbare orde en rust. De Heer Lohman is van 
oordeel, dat de burgemeester niet kan zeggen, dat hij de rust niet kan handhaven, en 
dat daarom de optocht niet mag doorgaan; want de Kerk heeft het recht den optocht 
toch te houden; dan kan er proces-verbaal op worden gemaakt, en zal de rechter 
hebben uitspraak te doen, maar deze kan alleen voor het vervolg het houden van eene 
processie verbieden, doch het kan niet den eersten keer worden belet. Spreker heeft 
geen bezwaar om het tweede lid, weg te laten, maar wijst er toch op, dat dan 
processies gelijk staan met alle andere optochten.  
De Heer Cort van der Linden zegt, dat dit ook is hetgeen hij wenscht. 
De Heer Lohman merkt op, dat het dan in Zuid <Zuid is geschrapt, in plaats daarvan 
komt: Noord> Brabant en Limburg een vermindering van recht zou zijn. 
De Hooge Raad beroept zich op de geschiedenis van het artikel, en beweert, dat 
"wetten en reglementen" beteekent de Grondwet van 1815 die processies overal 
toeliet, iets wat toen bedongen was door de Belgische leden der Grondwetscommissie. 
In 1848 heeft de Minister van Justitie overgelegd aan de Kamer de reglementen en 
circulaires, waaruit de feitelijke toestand van 1815-1848 bleek; daar waren geen 
wetten of reglementen bij die processies toelieten, maar alleen circulaires, die 
betrekking hebben op handhaving der orde. De Kamer heeft toen de tegenwoordige 
redactie aangenomen, in de meening alsof processies alleen toegestaan waren dáár, 
waar het in 1848 feitelijk bestond. 
De Voorzitter merkt op, dat dus de Grondwet het terrein niet limiteert, terwijl men het 
er voor houdt, dat het beperkt is tot Noord-Brabant en Limburg. 
De Heer Van Doorn herinnert er aan, dat de Minister in 1848 toch ook overlegde de 
Koninklijke Besluiten van 1822 en 1829. 
De Heer Cort van der Linden gelooft, dat dan het Grondwetsartikel niets beteekent. 
De Heer Van Nispen zou, als de meening van den Heer Lohman de juiste is, aan het 
artikel niets willen veranderen. 
De Voorzitter draagt den Secretaris op tegen den volgenden keer de betrekkelijke 
Arresten van den Hoogen Raad en hetgeen in 1848 is overgelegd, aan de 
Subcommissie voor te leggen. Spreker vraagt nog aan den Heer Van Nispen, of eene 
processie eene kerkelijke noodzakelijkheid is. 
De Heer Van Nispen antwoordt, dat in de meeste plaatsen van het land geene 
processies worden gehouden, omdat men ze beschouwt als niet toegelaten. En als het 
niet verboden zou zijn, ware het nog zeer de vraag, of de Kerk er toe zou overgaan. 
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De processie op Sacramentsdag wordt op weinig plaatsen gehouden, b.v. in Zevenaar, 
omdat dit vroeger tot Duitschland behoorde. 
Den Heer Cort van der Linden hindert het dat eene socialisten-optocht wordt 
toegelaten, en eene processie niet. 
De Heer Lohman ziet toch wel verschil, want het laatste is van veel ernstiger aard. 
De Heer Cort van der Linden merkt op, dat optochten van het Leger des Heils wel 
worden geduld. 
De Heer Lohman wil wel onderscheid blijven maken tusschen binnen en buiten de 
gebouwen. De Voorzitter wil de processies in beginsel niet verbieden, maar de 
burgemeester moet het houden er van kunnen verbieden, indien de openbare orde en 
rust dat eischt. 
De Heer Cort van der Linden vindt, dat de burgemeester ook binnen de gebouwen 
tusschen beide moet kunnen komen op dien grond. 
De Heer Lohman vindt, dat dit toch te ver gaat, waarmee de Voorzitter het eens is. 
De Heer Cort van der Linden vraagt, wat er dan geschieden moet, als er in de kerk 
gevochten wordt? 
De Heer Van Nispen zegt dat als het zoover is, dat dan de burgemeester tusschen 
beide kan komen. 
De Heer Van Doorn gelooft, op grond van de bepalingen van 1814 en 1815, dat de 
burgemeester wèl de bevoegdheid heeft. 
De Heer Van Nispen meent, dat Buys het eerste lid zóó expliceert, dat het preventieve 
maatregelen verbiedt, maar Buys keurt dat af. De Heer Lohman zoo de jure 
constituendo willen vaststellen, dat binnen de kerken de godsdienstoefening altijd vrij 
is. 
De Heer Van Nispen acht het ten opzichte van de processies noodig beter te weten 
wat de bedoeling is van het tweede lid. 
De Heer Cort Van der Linden zegt, dat er ook nog de vraag is, wat verstaan moet 
worden onder "besloten plaats." 
De Heer Van Doorn zegt, dat de Hooge Raad een hek voldoende vindt; waartegen de 
Heer Cort van der Linden opmerkt, dat de ratio legis toch is, dat er geene 
rustverstoring en geen ergernis aan andersdenkenden mag plaats vinden. De 
Voorzitter zegt toe, dat een onderzoek zal plaats hebben naar de beteekenis van art. 
170, en stelt mitsdien voor de vergadering voor heden te sluiten. 
Hiertoe wordt besloten, waarna de Voorzitter de volgende vergadering bepaalt op 
Donderdag 1 Juni 1911, des avonds te 8 uur in Binnenlandsche Zaken. 
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