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De leden van de fractie van het C.D.A. konden zich in het a lgemeen vereni-
gen met een minder gedetail leerde regel ing van de verdedig ing in de 
Grondwet . Zij achtten het evenwel in het kader van de on tworpen grond-
wetsbepal ingen evenwicht iger, en ook inhoudel i jk beter, indien in de Grond-
wet wèl gewag zou worden gemaakt van het bestaan van de kr i jgsmacht. Zij 
betreurden het ernst ig, dat een bepal ing in de geest van het huidige artikel 
195, eerste l id, van de Grondwet in het wetsvoorste l niet is opgenomen. 
Daarbij gaat het niet om de daa r gekozen bewoord ingen, waarop met Van 
der Pot/Donner (Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 10de druk, blz. 
368) zeker kritiek mogeli jk is. Verankering in de Grondwet van het bestaan 
van de kr i jgsmacht onderstreept naar de mening van deze leden, dat in het 
huidige t i jdsgewr icht zij een noodzakeli jk element is bij het behoud en de be-
vest ig ing van ons staatsbestel. De inhuld ig ingseed, zoals die onlangs door 
de n ieuwe Koningin opnieuw is ui tgesproken, bevestigt deze bi jzondere po-
sitie. Het zou deze leden merkwaardig voorkomen, dat wel een orgaan als bij 
voorbeeld de ombudsman in de Grondwet zou worden vermeld , terwi j l dit 
niet langer als zodanig het geval zou zijn met de kr i jgsmacht. 

De indirecte verwi jz ing in artikel 5.2.4 achtten deze leden daartoe niet vol -
doende. In de vermeld ing in internationale verdragen van kr i jgsmacht on-
derkenden deze leden niet zozeer een sterke argumentat ie ten gunste van 
opneming in de Grondwet. Daarentegen meenden zij, dat in de internat iona-
le verp l icht ingen, die de Nederlandse staat op dit terrein heeft aangegaan, 
wel goede gronden zijn gelegen het bestaan van de defensiemacht in de 
Grondwet met zoveel woorden vast te verankeren. Men denke bij wijze van 
voorbeeld aan de Nederlandse deelneming aan de vredesmacht van de Ver-
enigde Naties in Libanon (Unif i l), waar in niet ui ts lui tend vr i jwi l l igers zijn op-
genomen. 

Hoewel de leden van de fractie van het C D A . begrip hadden voor een bij 
velen bestaand verlangen ook de band tussen de Koning als Staatshoofd en 
de kr i jgsmacht in de Grondwet vast te leggen, meenden zij dat zulks minder 
goed past in de gekozen opzet van de nieuwe Grondwet, die niet langer is 
opgebouwd rond de centrale f iguur van de Koning als Staatshoofd. 

Zoals prof. mr. H. J. M. Jeukens in zijn Ti lburgs afscheidscollege over 
«Grondwetsherziening» van 30 oktober 1980, blz. 10, opmerkt , is het begrip 
«staatshoofd» in de nieuwe Grondwet «onzichtbaar» gemaakt. Hij heeft, 
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naar de mening van deze leden, zeker gelijk, dat de Grondwet daardoor 
slechts een deel van de staatkundige werkelijkheid weergeeft. Er bestaat 
geen twijfel over, dat in Nederland in de toekomst de bijzondere band tussen 
alle geledingen van de krijgsmacht en het Staatshoofd zal worden besten-
digd als een sterke staatkundige werkelijkheid en zonder dat dit uitdrukke-
lijk in de Grondwet wordt vermeld. Overigens mag niet worden vergeten, dat 
het huidige artikel 68, lid 1 van de Grondwet (De Koning heeft het opperge-
zag over de krijgsmacht) historisch gezien de uitdrukking is van de destijds 
nieuwe gedachte, dat de landsverdediging een zaak was van de eenheids-
staat. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich in grote lijnen in het voorlig-
gende wetsontwerp vinden. Het vervallen van de vermelding van de 
krijgsmacht in de nieuwe Grondwet werd ook door deze leden betreurd. In 
de discussie in de Tweede Kamer is over deze zaak door de bewindsman 
gesteld, dat de krijgsmacht gelijk te stellen is met andere diensten, zoals po-
litie, waterstaat en belastingen. Hoewel de stelling van de Regering dat een 
moderne oorlogvoering in het gehele maatschappelijke leven ingrijpt (me-
morie van toelichting) niet wordt bestreden, staat anderzijds vast dat de le-
den van de krijgsmacht, zo nodig, geroepen worden hun leven te geven voor 
de verdediging van ons vaderland. Op grond van deze bijzondere positie zijn 
velen binnen de krijgsmacht van mening, dat de vermelding van de krijgs-
macht in de Grondwet gehandhaafd moet blijven. 

Voornoemde leden hadden overigens de indruk dat de krijgsmacht dit 
wetsontwerp vooral vanuit defensie-oogpunt bekijkt, waarbij de constitutio-
nele benadering onderbelicht blijft. Kan de derde ondertekenaar van het 
wetsontwerp (de Minister van Defensie) aangeven of en op welke wijze van-
uit zijn departement voorlichting aan betrokkenen is gegeven? 

Een goede voorlichting kan wellicht de militaire en staatsrechtelijke be-
zwaren wegnemen. 

Aan de menselijke bezwaren bleven de aan het woord zijnde leden, gezien 
de hoge motivatie die van de leden van de krijgsmacht gevraagd wordt, gro-
te betekenis hechten. Het handhaven van het bestaan van de krijgsmacht in 
de Grondwet kan aan deze bezwaren tegemoet komen en onderstreept bo-
vendien dat de krijgsmacht van onmisbare betekenis is voor het voorbe-
staan van onze staatsbestel. 

De voorzitter van de commissie, 
W. F. de Gaay Fortman 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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