
STAATSCOICilSSIE HERZIENING GROND7/ET 

No tillen van de 8 e plenaire vergadering, 
gehouden..op Woensdag 7 Maart 1951 te 20 uur in de 

_Le_Lairessezaal_ 

Aanwezig: Mr. J.R.K.van Sehaik, Voorzitter en de leden; 
Prof.Dr.L.J.M.Deel, Prof.Mr.Dr.G. van den Bergh, Prof. 
Dr.A.M.Donner, Prof.Mr.Dr.J.P.A.Francios, JhrJlr,M. 
van der Goes van Naters, M.P.Gorsira, Mr.J.P.hooykaas, 
Mr. J. A. Jonkman , Prof. Dr. v7. J.A.Kernkamp, Prof .Mr. A. N. 
Molenaar, Mr.Dr.R.H.Pos, Mej.Mr.H.J.D.Revers, Dr.A.A. 
l.Rutgers, Dr. J.Schouten, H.W.Tilanus en Mr.P. J.Y/itte-
man. 
Mr.7. CL.van der Grinten en Mr. J.M.Kan, tevens Secre
tarissen 
Mej.Mr.H.S.Bok, Mr.M.J.P.D.'baron van Harinxma thoê 
Slooten, en Mr.7J3uk, Adjunct-Secretarissen. 

Afwezigs Mr.J.II.van Maarseveen, Prof .Mr.R. Kranenburg, Prof .Dr. 
9 *. Lo gemann, Mr. P. J. Oud en Pro f. Mr. C. P. M. Romme 

Na mededeling van de ziekte van Prof. Kranenburg, 
v/aardoor ö.eze voorlopig verhinderd zal zijn aan de vergade
ringen van de Staatscommissie en de subcommissies deel te 
nemen, maakt de Voorzitter zich tot tolk van de vergadering 
-t het uitspreken van de "beste wensen voor zijn voorspoedig 

herstel. 

Pi e m a v/orden de notulen van de vorige vergadering 
aan de orde gesteld. 

Prof. van den 3ergh verzoekt op blz. 39 in het 
stelde sub art. 113 (4e alinea van onderen) "in de 2e re

gel ook te vermelden art. 114 en in de 4e regel tussen 
"maar" en "van oordeel1' in te voegen "voor zoveel artikel 
114 "betreft"; hierna ware een nieuwe alinea op te nemen, 
luidende "Tot opneming van art. 113, lid 2, wordt besloten."; 
°P fclg» 4a laatste regel, "lid 2" te schrappen. 
31z. 5» Dr. Pos zou uit de 4e regel van onderen der 3e ali
nea van "boven "in het algemeen" geschrapt willen zien. 
Blz. 6, het secretariaat wijst op een typefout in de 6e re-
gel van onderen der laat ite volledige alinea: "prince-con-
fort" moet zijn "prince consort". 
31z* 7» Prof. Molenaar verzoekt het slot van de 2e volledige 
alinea aldus te lezen% ", hoe de Commissie zich de taak van 
de verenigde vergadering denkt." 
51z. Q, Prof. Donner zou in de 8e regel van de 2e alinea 
''rich'te "beperken" willen vervangen door "te kunnen worden 
gerekend". 

biz. 10 moet in de 3e alinea "op" worden gewijzigd in 
"ö-f17": 

Voorste] De "behandeling van deze voorstellen wordt begonnen 
algemene beschouwingen. 
De Heer Jonkman is van oordeel, dat in de toelich-

weinig aancTa'cht is besteed aan het advies, uitge-
door het Contact in Overheidszaken van de Oecumenische 

. Hc.ext dit advies, waarin $og al wat bezwaren tegen 
processievrijheid en zelfs tegen de bestaande regeling voor 
openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten 

;.tsen worden geuit, in de Subcommissie geen weerklank 
vonden? 

•-'e X^JLzAlïi!ÈIL an twoord t , da t d i t ad r e s wel even 
i de orde i s gewees t , maar l a t de Subcommissie e r n i e t 

v e r d e r c gaan. 
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De Heer Jonkman acht het toch onjuist, dat, nu 
wel vermeld is, dat eenTelangrijk deel van de bevolking 
"bezwaar heeft tegen de beperking, vervat in de huidige be
paling, er niet op is gewezen, dat een ander, zeker even 
groot deel, van de bevolking, bezwaar heeft tegen verruiming 
van de processievrijheid. 

Mr. van der Grinten merkt op, dat het algemene 
deel van de toelichting slechts bedoelt te zeggen, dat de 
Protestantse kerkgenootschappen er op hebben aangedrongen 
het hoofdstuk over de godsdienst niet te wijzigen, speciaal 
met het oog op de moeilijkheden, die zij vrezen, wanneer de 
processievrijheid verruimd zou worden. Deze opvatting deelde 
de Subcommissie niet. Zij was van oordeel, dat bij een alge
mene herziening, zoals nu op stapel staat, ook dit hoofd
stuk in de beschouwingen dient te v/orden betrokkene Overwe
ging van de verschillende bepalingen heeft voorts de meerder
heid der Subcommissie tot de conclusie gevoerd, dat de bepa
lingen niet ongewijzigd mogen worden gelaten* 

Prof* Domier vestigt er de aandacht op, dat in 
het schrijven van de Protestantse kerken niet alleen gewezen 
wordt op de bezwaren tegen artikel 177? maar ook tegen ar
tikel 178 èn op het ontbreken van eenstemmigheid over de-
richting, waarin deze bepalingen gewijzigd zouden moeten 
worden. Deze kerken verwachten daarom van elke wijziging 
veel beroering en zijn van mening, dat deze moeilijkheden 
in de tegenwoordige omstandigheden niet mogen worden geris
keerd, Spreker heeft er daarom in de Subcommissie ook voor 
gepleit, het hoofdstuk ongewijzigd te laten. 

Prof. Molenaar herinnert er aan, dat in 1387 zelfs 
door Schaepman is voorgesteld geen veranderingen in dit hoofd 
'stuk aan te brengen. In de te0enwoordige ti^d moet zeker ook 
alles vermeden worden, wat commotie kan veroorzaken*. Waar de 
jurisprudentie zeer ruim is, behoeft er feitelijk niets te 
veranderen om de processievrijheid volledig te doen zijn. 

is dus bij de Rooms-Katholkieken een kwestie van gevoe
ligheid. Spreker is bereid het voorstel te steunen - behalve 
voor zoveel betreft de bevoegdheid, in het slot van het ar
tikel aan de burgemeester toegedacht, onder voorbehoud van 
volledige vrijheid voor het geval hem later de te verwach
ten moeilijkheden te groot souden schijnen. 

r' van der G-o es van Nat er s is van oordeel, dat 
het onveranderd laten van het 'artikel het meest onbevredi
gend zou zijn. De bestaande regeling is zh. in strijd met 
de grondbeginselen van de democratie. Spreker gaat dan ook 
gaarne accoord met het eerste gedeelte van het voorgestelde 
tweede lid van art. 177? maar zou een nadere uitwerking bij 
de wet verplicht willen stellen. Dit zou z.i. de kans vergro
ten om de wijziging in veilige haven te loodsen. 

De "Voorzitter wijst er op, dat de taak van de 
Staatscommissie zich beperkt tot het beantwoorden van de 
vraag, welke wijzigingen in de G-rondwet gewenst zijn. Het 
element, dat nu in het geding wordt gebracht, of het het oog 
OL) mogelijke nadelige gevolgen een overigens gewenst geachte 

'ziging achterwege moet worden gelaten, staat niet ter 
beoordeling van de Staatscommissie, maar de beantwoording daa 
van moet een punt van overweging zijn voor de Regering. 

Prof. Donner merkt naar aanleiding hiervan op, dat 
bij andere artikelen ook wel is overwogen, of de vereiste 
twee derden meerderheid voor een voorgestelde wijziging zou 
kunnen worden bereikt. Door Mr. van der G-oes van Naters is 
voorto zo juist nog een wijziging van het voorstel aange
kondigd, teneinde de kans op aanneming van het gev/enste 
voorstel te vergroten. 

Spreker zou na de stemming van de afzonderlijke 
artikelen nog gaarne het hoofdstuk in het algemeen in stern-

bracht willen zien. 
Prof. Eeel ziet in de oplossing, door de Subcom-
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missie ten aanzien van de processievrijheid voorgesteld, een 
vastleggen in de Grondwet van de "bestaande toestand. Dit is « 
gewenst, omdat de weg, die de jurisprudentie thans biedt, 
geen loyale weg is. Men kan er van verzekerd zijn, dat' de 
Rooms-Katholieken geen misbruik van de thans in de G-rondwet 
neer te leggen vrijheid zullen maken. Het zgn, compromis van 
de 'bestaande regeling kan toch ook nooit bevrediging schen
ken aan degenen, die bezwaar hebben tegen processies. Het 
moet ook voor hen veel bevredigender zijn, als de beslissing 
over de vraag, of de openbare orde en rust het al of niet 
houden vaneen processie toelaat, is voorbehouden aan daarvoor 
verantwoordelijke autoriteiten. 

Prof. van den Bergh zou het ongewijzigd laten van 
het hoofdstuk alleen verdedigbaar achten, als er niets aan 
te verbeteren viel. Dat is toch zeker niet het geval, veel 
artikelen ervan zijn verouderd. 

Prof. Hooykaas betoogt ook met klem, dat de gods
dienstvrijheid door het bestaande art. 177 niet voldoende 
tot haar recht komt. De enige begrenzing van deze vrijheid 
mag gelegen zijn in de openbare orde en in de gerechtvaar-
di yle belangen van anderen. Spreker is van mening, dat de 
aantasting van zodanige gerechtvaardigde belangen niet wordt 

ogetoond in de brief van het Contact in Overheidszaken. 
Met mogelijke verstoring van de openbare orde is in het 
voorgestelde rekening gehouden. 

De Heer Jonkman dringt er nog eens op aan de toe-
lichtin.j, loyaler op te zetten, door ook de gevoeligheden van 
dat deel van de bevolking, dat zich gekrenkt voelt door pro
cessies en rocessievrijheid te vermelden. 

Mej. Revers sluit zich hierbij aan. 
Nadat Prof. Kernkamp nog heeft verklaard, het stand

punt van de Professoren Beel en Plooykaas te delen, worden de 
algemene beschouwingen gesloten. 

Artikel 174- Prof, van den 3ergh verklaart, geen bezwaar te heb
ben tegen het weglaten van de woorden "de bescherming vo.n 
de maatschappij en haar leden", maar wel tegen de vervanging 
van "strafwet" door "strafrecht". Het laatste arrest van de 
Hoge Raad over deze kwestie, van 28 November 1950, bepaalt, 
dat "wet" in de G-rondwet, en zeker met betrekking tot de 
grondrechten, in de formele betekenis moet v/orden genomen. 
Spreker acht het in het belang van de godsdienstvrijheid 
hier "strafwet" te handhaven. 

Mr. van der G-rinten deelt mede, dat het juist de 
bedoeling is gefeest, ook beperkingen mogelijk te maken door 
voorschriften van lagere organen. Als voorbeeld noemt spre
ker een verbod om liiid roepende in de bebouwde kom van de 
gemeente iets bekend te maken. Aan een dergelijke gemeente
lijke bepaling moeten ook verkondigingen van godsdienstige 
aard onderworpen zijn. . 

Prof. van den Bergii merkt op, dat de mogelijkheid 
van beperking van de "modus quo" door lagere organen zeker 

0elijk is. Dit kan als vaststaand worden aangenomen. Ten 
.zien van het "id quod" heeft de wetgever zich te onthouden. 

Dit geldt ook voor het bepaalde in de artikelen 7 en 180. Zo 
is bv. een gemeenteverordening, die het gebruik van ©en' zgn, 
m .gna vox verbiedt, ook van kracht voor "godsdienstige uitla
tingen". 

Prof. Donner heeft er bezwaar tegen, dit onderscheid 
tussen "id quod" en "modus quo" te maken. Door beperkingen 
van de "modus quo" kan men tenslotte ook het "id quod" aan
tasten. 

Maar het is z.i. ondenkbaar aan de gemeenten alle 
invloed in deze te ontnemen. Zo zullen toch bv. evengelisa-
tietoespraken, die niet als godsdienstoefeningen zijn aan te 
rken7 onderworpen moeten zijn aan gemeentelijke verorde-
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ningen inzake de openbare orde. 
Prof. Hoo.ykaas herinnert er aan, dat tot dusver 

door velen werd aangenomen, dat in art, 174 "v/et" in mate
riële zin moet worden genomen. Men "behoudt dus dezelfde, 
ruime mogelijkheid van "beperking wanneer, nu in de laatste 
arresten van de Hoge Raad het "begrip "wet" eng wordt geinterpre 
teerd, in de plaats daarvan strafrecht wor t gebruikt, 

llr, van der __Grinten merkt op, dat de toepassing 
van het artikel 'speciaal "betreft de "modus quo". Het "id 
quod" mag z.i. nimmer door de strafwet worden getroffen. 
Wanneer men de mogelijkheid van "beperking der vrijheid "be
treffende de "modus quo" als vaststaand aanneemt, dan zou 
het slot van het artikel helemaal kunnen vervallen» 

Mr. Kan stelt als tussenweg voor, "strafrecht" te 
vervangen door"~rrb'epalingen in het 'belang van de openbare 
orde en rust". Daaruit "blijkt duidelijk, dat ook gemeenten 
bevoegd zijn "beperkende voorschriften te geven, en is tevens 
uitgedrukt, hoever deze 'beperkingen kunnen gaan, 

•̂ e "Voorzitter sluit zich hierbij aan, omdat door 
deze redactie de mogeTTjkheid van ingrijpen in de vrijheid 
v n 'belijdenis wordt afgesneden. 

Prof• Donner is van oordeel, dat ook wel toelaat
bare bepalingen denkbaar zijn, die niet de openbare orde en 
rust betreffen. 

Spreker acht het overigens gevaarlijk het slot 
; Per meer te schrappen, omdat het eerste deel van het ar
tikel spreekt van "volkomen" vrijheid. 

Prof, BeeJL is van oordeel, dat het vanzelf spreekt, 
dat de staat de openbare orde en rust heeft te handhaven, 
zodat z.i. het slot van de bepaling wel kan vervallen. 

De Heer Gorsira merkt naar aanleiding hiervan op, 
dat, wanneer het vaststaat, dat de staat te allen tijde 'be
voegd is 'bepalingen uit te vaardigen ter handhaving van open
bare orde en rust, ook het tweede lid van art, 9 sou kunnen 
vervallen. 

Prof. Hooykaaa betwijfelt, of openbare orde en 
rust voldoende mogelijkheden bieden. Zijn dan bv, de zgn, 
godslasteringsartikelen toelaatbaar? Spreker stelt voor het 
slot van het artikel wel te schrappen, en aan het b e zwaar 
van Prof. Donner tegemoet te komen, door "volkomen vrijheid" 
te vervangen door "vrijelijk"B 

Met 10 tegen 9 stemmen wordt daartoe besloten, 
Vdjr stemmen Mej. Revers en de Heren Beel, van den Bergli, 
;oykaas, Jonkman, van der Goes van Naters, van der Grinten, 

Kan, Kernkamp en Witteman. 

Artikel 175 Pit artikel wordt zonder discussie overeenkomstig 
het voorstel van de Subcommissie aanvaard. 

Artikel 176 Mej, Revers heeft bezwaar tegen het nieuwe woord 
:erkgemeenschappen". Wel is gebruikelijk "geloofsgemeenschap-

r "kerkgemeenschappen" is geen bestaand woord. 
Prof. Donner stelt voor, het te wijzigen in "kerke-

li ;eme enschappen", 
*̂ r« Schouten pleit voor "kerken". 
Prof, Hooykaas zou terug willen keren tot "gods

dienstige gezindheden", het woord, dat in de Grondwet van 
1615 in het overeenkomstige artikel werd ̂ ebruikt. 

De Heer Tilanus stelt voor, te spreken van "kerken 
en .ienstige gemeenschappen". Een broederschap bv. is 
geen . In het oude artikel werd alles samengebracht on
der het woord "kerkgenootschappen". 

Dr, Pos merkt op, dat in Suriname rekening moest 
wc gehouden met het bestaan van het Hindoeïsme, dat ze
ker nie*t als kerk is aan te merken. In de Landsregeling-
wordt daarom gesproken van kerkgenootschap;en en godsdienstige 
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gemeenschap pen• 
^r# v a n ,̂ -er SSJ^LËSS heeft het artikel steeds "be

schouwd als. een b epalinJT* waarbij discriminatie tussen de 
kerken werd uitgesloten, als reactie op het 'bestaan van een 
staatskerk, Bij aanvaarding van een van de in de vergadering 
voorgestelde termen - Prof, Hooykaas pleit nog voor het ge
bruik van liet woord "godsdiensten", zoals in de Grondwet van 
1814 'beschiedde - zou aan het artikel een veel ruimere "be
tekenis v/orden gegeven. 

Mr. Jonkman wijst op art, 19 van de bijlage van het 
Uniestatuut, luidendes "De overheid verleent aan alle erkende' 
godsdienstige gemeenschappen en organisaties gelijke bescher
ming." Deze bepaling heeft ook voor Nederland bindende kracht.. 

Prof. Beel merkt op, dat dit niet meebrengt, dat 
zij in de Grondwet moet worden opgenomen. Spreker zou de be
paling niet uit haar historisch verband v/i Hen lichten en 
eventueel v/i Hen blijven bij de bestaande redactie, 

• "• Jonkman dringt er echter op aan haar aan te pas
sen bij de gewijzigde omstandigheden. 

Het voorstel van de Heer Tilanus wordt in stemming 
gebracht en met 12 tegen 7 stemmen aanvaard. Vobr stemmen Prof. 
van den Bergh, Prof. Donner, de Heer Gorsira, Jhr. van der 
Go es van Naters, Prof, Hooykaas, Mr, Jonkman, Mr, Kan, Prof. 
Kernkamp, Prof. Molenaar, Mr, Pos, Mej. Revers en de Heer 
Tilanus, 

Mr. van der Grinten pleit nog voor het gebruik van 
het v/oord "godsdiensten" in plaats van "godsdienstige gemeen
schappen", maar Prof. Kernkamp merkt op, dat niet de gods
diensten zelf, maar wel de organisaties daarvan beschermd kun
nen v 
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Artikel 177, Mr , van_ _ae r Goes van jflaters stelt voor in het. 
tweede lid na '^toegelaten71 een punt' te plaatsen en het 
daarop volgende slot te vervangen door'eerr tweede zin, 
luidende; :;3De wet regelt en beperkt dit recht in het be
lang van de openbare orde»" 

Spreker vreest nl.. moeilijkheden voor de 
burgemeester, indien hem de beslissing wordt opgedragen. 
Zoals reeds eerder gezegd, acht hij het ook om tactische 
redenen beter de uitwerking van dit recht aan de wetgever 
over te laten. 

De wetgever zou dan vrij zijn, aldus de Voorzit-
ter, om b.v# te bepalen, dat de processie-vrijheid voor""* 
ïïepaalde delen van het land zou worden, uitgesloten. "Dit 
gaat toch te ver. Mr •.van der Goes van Naters antwoordt, 
dat ook een intrekking van het recht van vereniging en 
vergadering voor een deel van het land ingevolge een wet 
als bedoeld in artikel 9, lid 2 niet wordt aanvaard. Spreke] 
heeft zijn voorstel geheel aangepast 'bij d̂  bepaling 
van dit tweede lid van artikel 9» 

Prof«Bëel verwacht niet, dat de opdracht tot na
dere regeling aan de wetgever de behandeling van het 
voorstel zal vergemakkelijken, omdat toch voor de over
gangstijd een regeling zal moeten worden gemaakt. Daarom 
is een additioneel artikel voorgesteld, waarin naar een 
wettelijke regeling wordt verwezen. 

ProftHooykaas stelt, ter tegemoetkoming aan 
de bezwaren tegen de" in dit artikel aan de burgemeester 
toegekende bevoegdheden, een enigszins gewijzigde redac
tie voor het additionele artikel voor, luidende % Zolang de 
wet niet nadere regels heeft gegeven omtrent de uitoefe
ning van de bevoegdheid bedoeld in artikel 177? geschiedt 
de uitoefening daarvan door de burgemeester. :' 

Prof.van den Bergh is van oordeel, dat de üitrw 
Ma^rww*—^e^-^e^-v^ft-fe^ewr voorgestelde tekst de proces
sie-vrijheid niet voldoende tot haar recht doet komen. 

™egen het opdragen van de bevoegdheid aan de 
burgemeester heeft spreker ochfrey het bezwaar, dat de be
slissing van de burgemeester aÜ4i' "bĉ yefcteiflgi 'frfl'U üie" ÜJJJHUU-»-
k̂ jso,.03?do niet voor vernietiging vatba,ar is. Zo'n beslis
sing is dus definitief. Dit kan b.v. leiden tot het stel
len van allerlei willekeurige voorwaarden door de burge
meester. Spreker stelt daarom voor, in het eerste lid 
van artikel 177 te schrappen de woorden :,binnen gebouwen 
en besloten plaatsen" en het tv/e ede lid aldus te doen 
luideni :'Aan het houden van openbare godsdienstoefeningen 
buiten gebouwen en besloten plaatsen kunnen voorwaarden 
worden verbonden ter handhaving van de openbare orde.. Deze 
voorwaarden mogen geen betrekking hebben op godsdienstige 
gebruiken::. 

Prof .Do line r merkt op, dat bij deze redactie een 
verbod niet mogelijk is, maar alleen voorwaarden kunnen 
worden gesteld. Ool^rof .Kernkamp is van oordeel, dat dit 
principieel te ver gaat. Be vrijheid moet haar grens, 
vinden in de openbare orde. 

De heer Gorsira vindt het bezwaarlijk, dat de 
kst van de Subcommissie het stellen van voorwaarden 

niet mogelijk maakt. Spreker stelt voor te Ie zen s ̂ .-...be
houdens de bevoegdheid voor een voorgenomen godsdienst
oefening voorwaarden te stellen of haar te verbieden. ...;:. 
Prof.Hooykaas merkt op, dat de voorwaarden in een verbod 
verdisconteerd kunnen zijn; een godsdienstoefening, die 
niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt verboden. 

Het verschil tussen de tekst van de heer van 
der Goes van Haters en die van de Subcommissie is, aldus 
-.van der Grinten, dat bij de eerstgenoemde redactie 

de wet direct tot stand moet komen en bij het voorstel 
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van de 'Subcommissie is het mogelijk, dit later te ver
schuiven. Het lijkt spreker wenselijk de netelige kwes
tie van een wettelijke regeling voor deze aangelegenheid 
niet direct na de Grondwetswijziging aan de orde te stel
len. 

Dr.Schouten verklaart, nog niet overtuigd te 
zijn, dat het houden van godsdienstige plechtigheden bui
ten gebouwen en besloten'plaatsen tot de essentie van• 
de godsdienstvrijheid behoort. Hij wil echter zijn betoog 
in de vergadering van de Subcommissie niet herhalen en 

"̂Thans, met handha- -wü zich^/beporkon tot een opmerking over de voorgestelde 
Bg van zijn stand- regeling. Z.i, zal de aan de burgemeesters opgedragen 
ant ten aanzien vanbevoegdheid voor velen van hen uitermate moeilijk zijn, 
e zaak in haar ge-- Onaangename discussies in de gemeenteraad zijn onvermij -rel, beperken tot delijk. Dit ware in ieder geval te voorkomen. 

De heer Q̂jikman acht het bezwaarlijk, dat niet " 
vaststaat, aan welke instantie de burgemeester verantwoor
delijk is en dat, als de regeling bij de wet, zoals te 
verwachten is, niet spoedig tot stand komt, de burgemeester 
in hoogste instantie te beslissen heeft. 

Prof.Dormer deelt mede, dat hij in de Subcommis
sie met het oog daarop heeft voorgesteld, een beroepsrecht 
op de Kroon in het additionele artikel op te nemen. Dit zou 
z.i. de debatten in de Raad aanzienlijk vergemakkelijken. 
Dit beroepsrecht ware, voor het geval de processie niet 
geweigerd wordt, aan ieder tee te kennen. 

Mr«van der Grinten voorziet onverkwikkelijke 
tonelen, wanneer, zoals te vrezen is, overdreven gebruik 
zal worden gemaakt van het beroepsrecht.Z.i.is het van 
groot belang, dat de beslissing aan één instantie wordt 
opgedragen. 

Prof«van den Bergh. stelt voor, dezelfde rege
ling te aanvaircTerT als voor de toestemming voor vergaderingen 
in de open lucht, waarbij, alleen in g©val van weigering, 
beroep op' de Commissaris des Konings open staat van de 
eslissing van de burgemeester. 

De vrees, geuit door Prof «Molenaar,dat voor het 
instellen van een beroep geen tijd beschikbaar zal zijn, 
is ongegrond, aldus Dr.Rutgers.De uitspraak in beroep 
zal als een principiële beslissing voor de toekomst be
tekenis hebben. 

Het komt Prof.Deel voor, dat de discussies lang
zamerhand leiden tot beperkingen, die veel dieper ingrij
pen dan de tegenwoordige toestand toelaat. Spreker ver
klaart dat men heus geen lawine van processies behoeft 
te vrezen. Het mooie van de door de Subcommissie voorge
stelde bepaling is, dat er vooraf overleg plaatsvindt. 
Het zou toch te proberen zijn met de voorgestelde regeling, 
ook zonder beroepsrecht. Blijken daarvan geen onoverkome
lijke moeilijkheden het gevolg te zijn, dan zal de in de 
overgangsbepaling in het vooruitzicht gestelde nadere 
regeling bij de wet niet, en anders v/el spoedig komen. 

Tenslotte wordt besloten het tweede lid van 
artikel 177 aan te vullen met .de door Mr.van der Goes 
van Naters voorgestelde volzin, enigszins gewijzigd door 
;'regelt en beperkt:' te vervangen door ::geeft regels:: en 
voor het additionele artikel de door Prof.Hooykaas voor

stelde tekst te aanvaarden. De artikelen zullen dus 
komen te luiden: 

Artikel 177 lid 2% 
:,Openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en be
sloten plaatsen worden toegelaten, behoudens de be
voegdheid een voorgenomen godsdienstoefening te ver
bieden, indien de openbare orde en rust dit vereisen. 
De wet geeft regels omtrent de uitoefening van deze 
bevoegdheid.i: 
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Additioneel Artikel ki 
.,., — • — — — i — • • •• m * »—m fcw i ii i • 

::Zolang de wettelijke regeling, als bedoeld in artikel 
177. Hel 2, niet tot stand is gekomen, geschiedt de uit
oefening vio cle2-e-̂ bev>egdheid door de burgemeester, L' 

/in dat artikel bedoelde 

Mr.Xan verklaart, bij lezing van de toelichting, 
te hebben geaarzeld, of, nu de financiële banden tussen 
staat en kerk v/orden doorgesneden, eventuele subsidies 
van gemeenten aan kerken niet zullen worden beschouwd als 
te liggen buiten de huishouding van de gemeenten. Spreker 
dacht aan een geval in bezettingstijd,.toen op deze grond 
een besluit van een Limburgse gemeente is vernietigde 

Prof«Donnar deelt mede, dat in het geval, waar
op Mr.-̂ an doelt, naar hij meent andere redenen tot ver
nietiging hebben geleid* Naar spreker oordeel bestaat juist b 
bij de bestaande regeling veel meer aanleiding voor een 
redenering als Mr.Kan volgt. Men zou immers kunnen redene
ren, dat wanneer het Rijk grondwettelijk financiële steun 
aan de kerken geeft, het niet op de weg van de gemeenten 
ligt financiële hulp te verlenen, 'anneer, zoals voorge*? 
steld,-de Grondwet geheel zwijgt over financiële steun, 
kan deze redenering niet gevolgd worden. 

Prof»Besel merkt op, dat artikel 178 slechts be
trekking heeft óp de tractementen. Daarnaast kent men ooi: 
bij de huidige bepaling b.v. een speciale regeling, 
voor de kerkelijke oorlogsschaden.. De voorgestelde wij
ziging zal de mogelijkheid daartoe niet uitsluiten.. 

^e j t2evers dringt er op :'.an, dit met zoveel woor
den in de toelicKt'ing te vermelden. 

De heer Tilanus acht het bezwaarlijk, dat het 
ontwerp-additioneel artikel B alleen betrekking heeft op 
artikel 178, li#l.. Het gevaar is niet denkbeeldig, aldus 
spreker, dat in de tijd voor het totstandkomen der afkoop
regeling zich omstandigheden voordoen, die bij het voort
bestaan van de oude regeling tot verhoging van de tracte
menten zouden hebben geleid. Dit kan volgens de voorgestel
de tekst niet ©eer gebeuren.. De financiële positie van 
de kerken kan hierdoor bijzonder moeilijk worden. Hij zou 
daarom de werking van het tweede lid van artikel 178 wil
len continueren, totdat de wet, houdende de afkooprege
ling, tot stand is gekomen. 

Prof.Donner acht het irrationeel, de staats-
tractementen, die men als ongewenst beschouwt, en daarom 
wil doen verdwijnen, in afwachting van de regeling tot af
koop nog te verhogen. De noodzaak daartoe lijkt spreker 
minder groot, daar toch andere financiële steun mogelijk 
blijft, 

Prof «Molenaar is van oordeel, dat de bestaande 
toestand nu moet worden bevroren, om de afkoop te kunnen 
regelen. 

Prof,van den Bergh stelt voor, om tegemoet te 
komen aan de bezwaren van de heer Tilanus, het slot van 
het additionele artikel aldus te wijzigen: ::blijft de 
bestaande toestand gehandhaafd." 

Prof,Beel ziet in het voorstel van de Subcommis
sie, evenals de ïe'ër Tilanus, een verslechtering, verge
leken bij de huidige toestand. Spreker zou daarom gaarne 

voorstel van Prof.van den Bergh volgen. 
Mr,van der Grinten merkt op, dat dan ook in 

het begin van iiet additionele artikel moet worden gespro
ken van :!de afkoop van de op het ogenblik van het totstand
komen van 2t door de onderscheidene godsdienstige 
gezindheden,.. .genoten wordende tractementen, enz,:' 
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Bij een stemming blijkt, dat 13 van de 18 aan
wezige leden (Dr.Schout en heeft inmiddels de vergadering 
verlaten), het voorstel van de heer Tilanus wensen te 
volgen. Tegen stemden de Heren Donner, van der Grinten, 
Hooykaas, Molenaar en Rutgers. 

De tekst van het artikel zal in verband hiermede 
door de Subcommissie nog nader worden bekeken. 

Dit artikel wordt door Prof, van den Bergh een 
"fossiel" genoemd. 

Pro f. Zie rnkamp herinnert er aan, dat het in de 
bezettingstijd voor de afkondiging van kerkelijke voor
schriften nog wel van belang is geweest. 

•̂ e ŷ ojpr_zi_tter ziet er een veiligheidsvoorschrift 
in. Mr.Jonkman zou het op prijs stellen, te weten of de 
belanghebb'e'nd'en nog enige waarde aan het artikel hechten. 

Met 14 tegen 4 stemmen wordt besloten, artikel 
1o0 te laten vervallen. Tegen stemmen de heren Hooykaas, 
Kernkamp, Molenaar en Rutgers. 

Op verzoek van Pro f.Dpnner wordt nog gestemd 
over de vraag, of wijziging varT Tieif "h o o f d s tuk in het alge
meen gewenst geacht v/ordt ..Tegenstemden slechts de heren 
Donner en Riigers.De Heer Tilanus^houdt zich zijn definitief 
standpunt voor. 

7e Afd,van &et De voorstellen met betrekking tot de artikelen 
Ie 5o of ds tulcYó, 77 en 78 worden zonder meer aanvaard. 
.rtt ._ 

Met betrekking tot de 6 .artikelen, ter vervan- . 
"ging van de bestaande artikelen 55 en 79 voorgesteld, wordt 
het volgende opgemerkt % 

12. ji^tikel De Voorzitter stelt voor, het laatste lid al
dus te wijzigen; "Alle Koninklijke Besluiten verkrijgen 
rechtskracht door mede-ondertekening door een of meer 
Ministers! De '.'door de Subcommissie voorgestelde redactie 
legt z.i. de Ministers min of meer de verplichting op om 
te tekenen. 

De Commissie deelt dit bezwaar niet en verklaart 
zich accoord met het voorstel van de Subcommissie. 

In het tweede lid wordt, op voorstel van Mr, 
van der Grinten "Zij" vervangen door :'De Ministers;i, 

2.°. An_ 3s artikel Het tweede en derde artikel worden zonder dis
cussie aanvaard. 

,4e. _ar_t̂ ikei De Voorzitter acht :,de Ministerraad" een te 
huiselijk woord. Hij" zou liever ::Raad van Ministers" wil
len gebruiken. 

Hiertoe wordt besloten met de stem van Mr*van 
der G-oes van Naters tegen. 

§_e_ ̂ rt ik el Mr« Jonkman acht het van belang, vast te steller., 
dat de tekst niet de mogelijkheid uitsluit voor één de
partement meer dan één Minister te benoemen. 

6e artikel t betrekking tot dit artikel merkt Prof .van 
kt de in verband'met den Bergh op, dat ook artikel 92 van de Wet R.O/d» art. 

van het 'Tetboek van Strafvordering moeten worden 
aangevuld. 

Mr,Kan wijst in antwoord daarop op artikel 4 
van de wet van 25 Januari 1951, Staatsblad no.24, 
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houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering 
van de ambten van Ministers zonder Portefeuille en Staats
secretarissen, v/aar door de aanvullingen? door Prof .van den 
Bergh bedoeld, niet nodig zijn. 

Mr,van der Grinten zou de verwijzing naar de ver
schillende grondwetsartikelen in het laatste lid van dit 
artikel' liever willen vermijden, door de Staatssecretaris
sen in de verschillende artikelen met name te noemen, be
halve voor zoveel artikel 113 betreft, waar deze functio
narissen een afgeleide bevoegdheid hebben; 

Mr.Jonkman adviseert, de beslissing hierover aan 
de Commissie voor de redactie over te laten. 

Mr» van der Go es van Naters dringt er op aan, ;,de 
regering1' en"de Itabinetspolitiek" een plaats in de Grondwet 
te geven. 

Mr «Kan antwoordt, dat "de Regering" mogelijk in 
de titel van de "afdeling zal worden genoemd en wat "de 
Kabinei?spolitiek:: betreft, merkt Mr,Jonkman op, dat het 
vermelden van de Raad van Ministers reeds wijst in de rich
ting van het voeren ener kabinetspolitiek. 

Bij de behandeling van de toelichting ver
klaart de Voorzitter bezwaar te hebben tegen.de redactie 
van het slot der tv/e e de alinea op blz,2. 

ProfjDonner merkt op, dat in 1815 aan de woorden 
"naar welgevallen" wel dezelfde betekenis werd gehecht als 
nu - ontslag op grond van politieke overwegingen - doch dat 
het verschil ligt in de veranderde positie van de Koning 
door de ontwikkeling van het parlementaire stelsel. 

Op voorstel van spreker wordt besloten de laatste 
volzin van de tweede alinea en het begin van de derde alinea 
op blz.2 te schrappen. 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering,De eerst
volgende bijeenkomst wordfvastgesteld op H Maart a,s0, zo
als gewoonlijk om 20 uur in de De Lairessezaal. 

12 Maart 1951 

B/2 en 3 . 
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