
Commissie Th. Heemskerk, Subcommissie voor Hoofdstuk VI 
NA Commissie Herziening Grondwet 1910-1912, inv.nr. 8 
 
Notulen der derde vergadering, gehouden op Donderdag 8 Juni 1911, in de 
Audientiezaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Voorzitter de Heer Heemskerk. 
Aanwezig alle leden. 
De Heer Lohman wenscht de volgende verbeteringen in de Notulen te zien 
aangebracht: Notulen der eerste vergadering, getypte blz. 6 onderaan wordt: "Hij 
beroept zich op de woorden van het artikel, en beweert, dat "wetten en reglementen" 
beteekent de Grondwet van 1815 die elke openbare godsdienstoefening, dus ook 
processies overal toeliet, behalve ingeval zij de openbare orde of veiligheid zou 
kunnen verstoren; dat die algeheele vrijheid toen bedongen was door de Belgische 
leden der Grondwetscommissie. In 1848 heeft men de openbare godsdienstoefening 
alleen willen toelaten waar zulks thans naar de wetten en reglementen in gebruik is, 
en 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 zij in 1848 feitelijk en volgens reglementen bestonden. Maar zij zag over het 
hoofd, dat art. 191 algemeen de processies toeliet, behoudens in geval dat rust of 
veiligheid belemmering vorderde, en dat rechtens dus allen zijn toegelaten; de 
overgelegde stukken brengen in den rechtstoestand geene verandering." Vervolgens in 
de Notulen der tweede vergadering blz. 2, regel 2 te lezen "waar ook consistoriale 
kerken zijn"; blz. 2, medio: "dat de geestelijken geen bezwaar hebben bij processies 
zich te onderwerpen aan de politie"  
blz. 6, medio: "zelfstandig, zij hebben geen permanent hoofdbestuur." 
laatste bladz., regel 5 "om de traktementen enz. alleen te geven aan de thans levende 
leeraars, en zoo volgens steeds diminuendo." 
idem, medio "ongeveer 10 jaar later begon men er reeds bovenop te komen. 
 
art. 171. 
Aan de orde is andermaal art. 171. 
De Heer Lohman gelooft, dat de eenige oplossing zou zijn het vinden van eene 
formule om deze aangelegenheid over te brengen op den wetgever, doch dan met 
aangeving in de Grondwet van eenige principes. 
Spreker wenscht nog iets in het midden te brengen over hetgeen de Heer Kuyper in 
pleno zeide. Deze achtte het het beste om aan de kerken te geven een recht om zelf 
belasting te heffen, zooveel als ieder voor zich noodig heeft. Eene  toelichting gaf de 
Heer Kuyper in "De Standaard" van 2, 4, en 25 Maart j.l. Naar het spreker voorkomt, 
kan men moeilijk zoo'n systeem in de Grondwet nêerschrijven, en ware dat denkbeeld 
van den Heer Kuyper door te voeren, dan zou art. 171 geschrapt moeten worden, 
waardoor het heffen van belasting voor elke kerk iets vrijwilligs werd. 
Ook beweert de Heer Kuyper, dat de Staat zich meester gemaakt heeft van vele 
kerkelijke goederen, maar dat is eene fantaisie uit den ouden tijd, waarover men niet 
meer behoeft te redeneeren. 
Spreker vindt het twijfelachtig, of het denkbeeld van den Heer Kuyper uitvoerbaar zal 
zijn; echter in de Hervormde Kerk bestaat die toestand; daar mogen de kerkvoogden 
hoofdelijken omslag heffen, doch dáár zegt men niet, wat de Heer Kuyper óók wil, 
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dat de Overheid moet meewerken bij de heffing terwijl er evenmin voorschriften 
bestaan omtrent de executie. Dat stelsel is, gelooft spreker, een overblijfsel van den 
ouden toestand, want de Hervormde Kerk is geweest de publieke kerk. Ook Koning 
Willem I heeft de kerk nog beschouwd als een deel van zijn Staatszorg. 
Spreker gelooft niet, dat men tegenwoordig zoo iets zou kunnen invoeren, doch indien 
het kan, dan moet de gewone wetgever de bevoegdheid om belastingen te heffen, aan 
de kerk geven. Waarom zou men het in de Grondwet plaatsen? De Heer Kuyper zelf 
zegt, dat de kerk een zelfstandig bestaan en eene zelfstandige ontwikkeling heeft naast 
den Staat. Spreker kan echter niet, gelijk de Heer Kuyper doet, haar ontstaan 
vergelijken met het ontstaan van een dorp of een waterschap. Naar sprekers meening 
kan de kerk van Christus geene belasting heffen, omdat dat in strijd is met het 
Christelijke beginsel van liefde en vrijwilligheid. Bovendien, zoolang Kerk en Staat 
samengingen, hief niet de kerk belasting, maar de Staat te haren behoeve. Wat de 
Heer Kuyper wil, is òf onnoodig, òf geeft een verkeerd beginsel. 
De Voorzitter verklaart zich ook niet bijzonder ingenomen met het denkbeeld van den 
Heer Kuyper. Naar sprekers meening hebben de kerken <ingevoegd vanuit de marge: 
zoo zij dit in hare reglementen neerschrijven,> het recht om belastingen te heffen, 
maar het kohier is niet executabel, zoodat men moet doen dagvaarden. In tijden van 
conflict krijgt men, vreest spreker, door de belastingheffing dezelfde 
onaangenaamheden als tijdens de doleantie. Het grootste bezwaar tegenover het 
stelsel van den Heer Kuyper acht spreker echter hierin gelegen, dat het de gelijkheid, 
door den Heer Kuyper beoogd, niet zou geven, omdat de Gereformeerde kerken geene 
belasting zouden willen heffen. Tegenover de meening van den Heer Lohman, meent 
spreker, dat er in de Grondwet in dat systeem wèl eene bepaling zou moeten staan, 
aan de kerken toekennende het recht om belasting te heffen <toegevoegd vanuit de 
marge: met recht van executie evenals heffing van de belasting, die de Overheid 
heft.> 
De Heer Lohman zegt, dat de kerkvoogden der Hervormde Kerk dat recht reeds 
hebben krachtens Koninklijk Besluit. 
De Heer Van Nispen heeft ook bezwaar tegen het voorstel-Kuyper, maar wil toch 
eerst aan den Heer Lohman zeggen, dat hij diens meening niet deelt, als zou de Staat 
vroeger geene kerkelijke goederen ontnomen hebben, doch alleen kloostergoederen. 
Den vorigen keer wees de Heer Van Doorn ook reeds op de handelingen der z.g.n. 
"geestelijke kantoren." Spreker meent zich daarvoor te mogen beroepen op Prof. Hora 
Siccama, als beschrijft diens boek alleen den toestand in Utrecht. Het is echter, meent 
spreker, thans niet noodig deze zaak geheel uit te maken, mits men slechts erkenne, 
dat op den Staat blijft rusten de moreele verplichting. Daarom is spreker het ook niet 
eens met den Heer Kuyper, als deze beweert, dat de kerken zelf belasting moeten 
heffen, en de Staat niets behoeft bij te dragen; hij acht dit een gevaarlijk antecedent. 
Ook gelooft spreker, dat het denkbeeld van den Heer Kuyper in de practijk tot tal van 
verwikkelingen zal blijken aanleiding te geven. De Heer Van Doorn gelooft, dat al 
heeft de Staat goederen ontnomen, de Overheid meer uitbetaalde dan zij aan 
pastoralia genoot, want de Staten der provinciën moesten, tijdens de Republiek naast 
dee pastoralia inkomsten belastingen heffen, ten einde de tractementen te kunnen 
betalen. Reeds in 1814 betaalde de Staat meer uit, dan hij uit de inkomsten der 
pastoralia genoot, en was men op de som van 1814 blijven staan - terwijl men er nu 
reeds belangrijk boven is -, dan reeds zou men den Staat niets kunnen verwijden; hij is 
dus, uit de ontnomen goederen, geen geld meer schuldig. Spreker durft echter nog 
eens aan te bevelen de redactie aan den Heer De Louter. 
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De Heer Cort van der Linden voelt ook niet voor het denkbeeld-Kuyper, want men 
krijgt niet de gelijkheid, die de Heer Kuyper wenscht. Spreker gelooft nog steeds, dat 
het het beste is te komen tot liquidatie door het geven van een kapitaal op het 
Grootboek, en bovendien iets te geven, ook in den vorm van kapitaal, aan de Kerken 
die thans niets ontvangen. De wet kan dan bepalen, dat als een kerk sterk 
achteruitgaat, het kapitaal aan den Staat vervalt. Doch verder wenscht hij den 
financieelen band thans te verbreken. 
De Heer Lohman gelooft dat het verschil tusschen hem en den Heer Van Doorn niet 
zoo groot is. Misschien zijn enkele goederen aan den Staat overgegaan, maar deze 
heeft veel meer uitgegeven dan in beslag genomen. Voorts is spreker het met den 
Heer Cort van der Linden niet eens, dat, als er geen recht van de kerken tot vordering 
bestaat, de Staat nu voor vast een kapitaal moet geven. Wel is de Staat dan van de 
moeilijkheid af, maar de onrechtvaardigheid tegenover de Gereformeerden blijft, 
omdat deze beweren, dat zij de voortzetting van de Kerk der Republiek zijn, daar zij 
dezelfde belijdenis hebben behouden. 
De Heer Cort van der Linden wil aan de Gereformeerden ook geven naar verhouding 
van hun zielental. 
De Heer Van Doorn wijst op art. 171, tweede lid, waaruit volgt, dat de 
Gereformeerden reeds nu gelden kunnen erlangen, als zij er om vragen. De Heer 
Lohman betoogt, dat zij ook het recht hebben ex art. 171, eerste lid. 
De Heer Van Nispen gelooft, dat men het subsidie uit art. 171, tweede lid er buiten 
moet houden, en herinnert er aan, dat de Heer Heemskerk sr. dat lid wilde schrappen 
als vanzelf sprekend. 
De Heer Van Doorn gelooft niet, als men het tweede lid schrapt, dat men dan aan de 
Gereformeerden ex het eerste lid kan geven, omdat dit is strictae interpretationis. 
De Voorzitter oordeelt dat de cardo quaestionis van het argument van den Heer 
Lohman contra den Heer Cort van der Linden ligt in het eerste lid. Daarin is vervat 
het beginsel dat wie het subsidie bezit, het houdt; en daar komt de Heer Lohman 
tegenop als een onrecht tegenover de Gereformeerden. Uit dat oogpunt zou het 
denkbeeld-Kuyper aanbeveling verdienen, doch spreker heeft hiertegen het bezwaar, 
dat belastingheffen niet behoort tot het wezen der Kerk. Ook acht spreker het niet 
wenschelijk thans met subsidieering uit te scheiden, omdat men reeds eene eeuw 
onder die toestand leeft. Spreker deelt hierop, de cijfers mede, die volgens de jongste 
opgaven elke kerk ontvangt, en het aantal harer leden. 
De Heer Cort van der Linden zegt, dat men in het systeem van den Heer Lohman er 
toe zou moeten komen om aan de Hervormden geld te ontnemen, wat spreker, nu zij 
het zoo lang ontvingen, onbillijk acht. 
De Heer Lohman merkt op, dat men in het stelsel van den Heer Cort van der Linden 
in de Hervormde Kerk bijeen houdt hetgeen niet bij elkander behoort. 
De Voorzitter gelooft, dat dit toch zoo zal blijven, omdat de Hervormde Kerk behoudt 
de gebouwen en goederen. 
De Heer Lohman meent dat dit wel met een accoord zou te vinden zijn. Maar spreker 
zou willen, dat men langzamerhand, b.v. in 20 jaar kwam tot den toestand, dat iedere 
Kerk voor zichzelf zorgde. Spreker erkent echter, dat het veel moeite zal kosten om de 
menschen te overtuigen, dat dit voor henzelven het beste zal zijn. 
De heer Van Nispen herinnert aan de meening van Buys, dat het bij het systeem van 
uitsterving voor een predikant bezwaarlijk is om zich te doen beroepen naar eene 
plaats, waar de nieuwe regeling reeds geldt. 
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De Heer Lohman acht dit eene detailquaestie, waarin men door een 
overgangsmaatregel kan voorzien, b.v. dat de uitkering niet langer gegeven wordt aan 
nieuwe titularissen; de kerkelijke gemeente kan dan zelve bij betalen. 
De Voorzitter vindt het toch bezwaarlijk om de uitkleeringen, zij het gaandeweg, te 
doen ophouden, en gelooft ook, dat de Heer De Louter den wetgever plaatst voor eene 
zeer lastige taak. De Heer Van Nispen is zeer tegen de redactie-De Louter omdat zij 
geene stabiliteit geeft, en het eene quaestie bij de verkiezingen zou kunnen worden.  
De Voorzitter voelt wel voor kapitaliseering en om dan tevens te geven aan de 
tegenwoordige kerken, die niets krijgen. 
De Heer Lohman voert nog tegen den Heer Van Doorn aan, dat het voor den Staat 
zeer moeilijk is om aan nieuwe kerken iets te geven. 
De Heer Van Doorn zou art. 171 willen laten gelijk het is. 
De Voorzitter leest daarop eene redactie voor, door den Secretaris op verzoek van den 
Voorzitter ontworpen. Spreker zegt niet, dat hij deze tot de zijne gemaakt heeft, maar 
zij geeft het voordeel, dat men <ingevoegd vanuit de marge: het> niet <"bij de wet 
beslist" is geschrapt>, gelijk de Heer Van Doorn wil, <"dat men" is geschrapt, in 
plaats daarvan vanuit de marge ingevoegd: aan den begrotingswetgeving overlaat> 
aan de ééne kerk wel, en aan de andere kerk niet te geven; zoo'n debat in de Kamer 
acht spreker hoogst onverkwikkelijk. Nog merkt de Voorzitter op, dat men op die 
redactie het denkbeeld van den Heer Cort van der Linden om te kapitaliseeren zou 
kunnen enten. De Heer Lohman zegt, dat als men bij afscheiding ook een deel van het 
kapitaal wil ontnemen, gelijk de Heer Cort van der Linden wenscht, kapitaliseering 
niet helpt. 
Na nog eenige bespreking zal op verzoek van de leden het staatje met cijfers door den 
Voorzitter voorgelezen, en de redactie van den Secretaris worden rondgezonden. 
De volgende vergadering wordt bepaald op Dinsdag 20 Juni 1911, des avonds om 8 
uur in de Audientiezaal van Binnelandsche Zaken, waarna de Voorzitter de 
vergadering sluit. 
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