
m 9 0 . 33-35. 
Voorstel van veraudeiing Isto t/rn Vde, V i l d e t/m IXde en Xlde hoofdstuk en de Additionnele Artikelen der Grondwet. 

(90. 33.) 

Gewijzigde amendementen van den heer TROELSTHA 
c.s. en van den heer MARCHANT C.S. (ter vervanging 

van stukken nos.' 7, V, en 8, V.) 

Voorgesteld 11 November 1021. 

GtowQElgd amendement van den heer Troelstra c.s. 

§ 21. Artikel 58 aldus to lezen: 
De Koning tracht geschillen met vreemde Mogendheden op 

te lossen door rechtspraak en andere vreedzame middelen. Hij 
verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming van 
de Staten-Generaal. 

Gewijzigd amendement van den heer Marchant c. s. 

8 21 wordt gelezen als volgt: 

Artikel 58 der Grondwet wordt gelezen als volgt: 
De Koning tracht geschillen met vreemde Mogendheden 

langs vreedzamen weg op te lossen. Hij gelast geenevlei mili-
taire maatregelen tegen een vreemde Mogendheid gericht, dan 
na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 

(90. 34.) 

AMENDEMENTEN VAN DEN HEER VAN DE LAAR. 

Ingezonden 16 November 1921. 

De ondergeteekende heeft do eer de navolgende amende-
menten voor te stellen: 

Additionnele artikelen. 

Tn § 6, artikel NII. 

a. Artikel 1131 wordt gelezen: 
Elke stem, uitgebracht in de provincie Drenthe, geldt voor één, 

elke stem, uitgebracht in een andere provincie, geldt voor één, 
vermenigvuldigd met den kiesdeeler, naar beneden tot een 
geheel afgerond, in die provincie bij de laatst gehouden stem-

ming voor de Provinciale Staten en gedeeld door den kios-
deeler, naar beneden tot een geheel afgerond, in de provincie 
Drenthe bij deze zelfde stemming voor de Provinciale Staten. 

b. In artikel 113 a wordt telkens in plaats van 75 pet. 
gelezen 50 pet. 

Toelichting. 

Wat het onder a voorgestelde amendement betreft, heeft de 
ondergeteekende de eer te verwezen naar de desbetreffende 
door hem ingediende Nota. 

In zake de wh'ziging onder b voorgesteld komt het onder-
geteekende voor, dat bh' een eisch van 75 pet. van den kies-
deeler de mogelijkheid bestaat, dat kleine partyen, die meer 
dan y60 van de in het geheele land bij de stemming voor 
de Provinciale Staten uitgebrachte stemmen hebben verkregen, 
toch geen zetel in do Eerste Kamer zullen verkrijgen. Dit nu 
acht ondergeteekende in strijd met een goed stelsel van even-
redige vertegenwoordiging. 

VAN DE LAAR. 

I 
(90. 85.) 

AMENDEMENT VAN DEN HEER KOLTHEK. 

Ingezonden 16 November 1921. 

Ondergeteekende heeft de eer het volgende amendement voor 
e stellen: 

Na § 1 wordt ingevoegd: 

§ Ut. Artikel 180. eerste lid, dei Grondwet wordt gelezen 
als volgt: 

Alle Nederlanders daartoe lichamelijk en volgens hun gees-
telijke gezindheid in staat, zijn verplicht mede te werken 
tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot de 
verdediging van het grondgebied. 

Toelichting. 

De practische bejegening van de principieele dienstweigeraars 
is van dien aard, dat de Regeering daardoor bewijst de 
woorden in Artikel 180 van dé Grondwet „daartoe in staat". 
opvat als uitsluitend betrekking hebbend op de physieke ge-
steldheid der Nederlanders. 

Het komt ondergeteekende voor, dat die opvatting te eng is. 
Het steeds grooter wordend aantal principieele dienstweigeraars 
is een voorbeeld, dat men, ofschoon voldoende aan de op 
physiek gebied gestelde eisenen, toch niet in staat kan zijn 
den in art. 180 opgelegden plicht te vervullen. 

Om deze reden komt het ondergeteekende noodzakelijk voor, 
de woorden „lichamelijk en volgens hun geestelijke gezindheid" 
in art. 180 in te voegen. 

KOLTHEK. 


