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HOOFDSTUK 1
Probleenistellitig
1. Aanleiding
Bij ee11 eerdere poging ee,1 proetschrift te schrijven over de oorsprolig vall illinisteriele
verantwoordelijkheidin Nederlaild, bleet-Lie periode 1814-184(,voor niijeen gesloteti
boek.' 1)e heersetide leer wekte de itidnik dat er voor 184(1 niets vati betekenis over het
begitisel te vindet i was. Toch k lopte er iets niet, watit het 111,1 kriaal vati tia 1 84( 1 dilidde

op een otibeke,id gebleven vourgeschiedet,is. Ik lialli tiiij daaroni voor eeti itileidetid
hootilstuk te schrijveii over de perioile 1814- 184(I. Eemna.,1 daaraaii
deze

begc) title 1 1

bleek

periode eeii zo cot,iplexe ontwikkeliiig vati het leerstuk op te leveren dat het

inleidende hootilstuk uitgroeide tot een eigenstatidig proetschrift.

2. Hoe had de introductie van ministeri*le verantwoordelijkheid in de
Nederlanden plaatsP
A. Bestoiici ereeti ofatidere grondslag voorillitlistenele verantwoordelijkheid voor
184( I?

B. Zo ja, waar voiid deze zijii oorsprotig eti lioe oiitwikkelde deze zicli iii de
Nederlatiden iii theorie eii praktijk?
1 ) it zijn de hootilvrage 11 vaii deze stu clie. Het gaut daarbij 0111 tiii,listeriele veralltwoorde-

lijkheid aaii lict parletiient eti tiiet die aaii de str.it-rechter. Het schijtibaar Zwijgeti vati itc
Grondwet van 1 8 1 5 overparletizentaire verant\\·oordelijkheid eti de oritketitiitig daarv.iii
door Koizing Wille,11 1 iii de periode 1815-184() heett geleid tot de heersetide leer. Deze
litidtdatin die periode tioggeen parle, 11 entaire illitlisterille veratitwoordelijkheid bestotid
eli dat er eventilin eell basis voor aailivezig was ill de (irotidwet. A.iii dit beeld droeg

bij dat datge,ie wai er iii de periode 1815-184(3 over de figitur geschreveti was,
begripstiiatig zotider systeetii leek.
Uit deze studie zal blijken dat er gedurende de periode 1 8 1 4-1 8 4 1) wei degeluk eeti
grotidwettelijk basis bestotid voor parletiiezitaire ininisteritle veratit\voordelijkheid (11
dat er vrijwel peniiaiietit eeti strijd woedde over de erkeimiiig daarvati. Eell beperkte
vonii vati 111i1iisteriele veraiitwoordelijkheid was door Vati Hogetidorp voorzieii en illet
goecivitiden vati Willetil l iii de C:rotidwet vati 1814 opgetioineti, tijaar bcpaalde ditigeli

gitigen ti,ut, waardoor otigewild een veel verdergaande vorni, een ministerifle

'

Voor de sanletivattilig daarvall zie P.L.(;. vati Velzeii, 'Thorbecke eti ile lizillisteriele
veratitwoordelijkheid iii Nederlatid' iii 1), itti,listi·rit'li· :,i·ra,ini, 1.,rileliiklicid La ,·i·stio,is,il,ili,
paperj Stuiliedagen Brussel 2H-29 september 1989, ge£,rgal,iseerd door her
iliterunivert,itair ce,irm,11 staatsreclit (V.Z.W.) Brussel, Atitwerpeti 1991, p. 195-244.

millisIt''Mill',
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veraiitiroordelijklieid i·oor alle regeritigsd.ideii. iii de (iroildwet vati 1815 gelezetikori
wordeti. Vc,lgetis Willetii I zette deze vorni de deur ope,i voor een ontwikkelitig die
hetii als regelingsleiderop eeti zijcpoor zoil sclitii ·eii eii die zou leide,1 tot eeti Belgikhe

hege,11011ie over Hollatid. Uit atigst Ilierroor vluclitte Willetil 1 iii de vc,Iledige
Dlitke,illing rail mitlisteriele vera,itwoordelijkheid. Zijii a,igst voor de Belgeti was
,),iterecht, omdat zij niet uit w.ireti op zii,1 niaclit of op de hege,nonie over Hol,itid.

3. Onderzoeksrnethode
Uitgatigspmit bij mi-*1 onderzoek was het gebruik vaii zoveel inogeluk gepubliceerde
eii ongeptibliceerde pritiiaire brc),irieti. Pas ill tweede instantie hanteerde ik Secutidaire

literatuur.1 Tot de pritiiaire broiitie,1 reke,1 ik ook kranten en periodieketi uit de
otiderzochte peric,de,
Ik deed veel rechtsvergelijketid onderzoek. Voor de eerste thec,rie over niinisterifie

veratit\\·c,(,idelijklicid iii.iakte ik eeti diepga.itide studie v.iii het werk v.111 Betijatiii,i
(citistaiit. Voor de Etigelse herkatiist vati het begiiisel tiioest ik, onidat cotiteniporaine
E,igelse tlieoretisclie verliatidelitigeti over iii ij,1 8,1 dem·erp vrijwel cititbreke,i. wei atga.iii
„p fecti iidaire brcin lie! i e! i literatii 11 r. 1 )e „titwikkeling van de I )11 itse the'on e zou voor

illi iti studie iiiaar \·ati beperkte beteketiis blijketi.
Ik koos enuor (,111 de otitwikkeling iii de Nederlanden zowel vanitit liet Noordelijke.
Hollandse perspectief. als vatiuit het Zitidelijke. Helgische perspectiefte bezie,i.
)e otitwikkelitig begoti iii het Noordeti. Vail Hogendorp bedacht iii zijii 'Schets' rail
1

1 8 1 2 eeii variant op het Ei igelse stelsel. 1,e lierkam st vati zijii de,iketi eii de ontwikkeling
d,1.irv.111 giiig ik ziit ziiti 111,11111scripte,1 11,1.

Op basis rmi een otiivangrijke verzaliielitig ran relevatite teksten recotistrueerde ik op
beschriive,ide wijze dc i,itroductie eti otitwikkelitig iii theorie eti praktijk vaii de figiiur
iii de Nederlanden.

4. De ontwikkeling van de theorie
Eeti belatigrijk doel ran de studie is het begripfiiiatig orde scheppen iii de tc,eti,iialige
de,ikbeeldeti overtiii,iisterifle veratitwoordelijkheid. Het gaat. iticlusiet-de twee Etigelse
<oorten. hootitzakelijk i,iii eei ze<tai variatiteii ot-ben,ideritigeti vati de fig.zizir. 1)it zijii
1) de Elige|se individitele variant \·aii \·oor 1783;
2) de Etigel<e collectiere \·ariatit van tia 1783:
3) de (ludhollatidse varia,it ..iii (;ijsbert Karel van Hoge,idorp. zoals vervat iii de
'Scliets' vati 1812.
4) de Fratise variatit vati Benjatiii,i Coristatit. geptibliceerditi de jareii 1814-1815:
5) de sterk door Cotistatit geitispireerde Belgische variatit vati l'ierre Fraligois vati

Meetieti. gerubliceerd in de periode 1 8 1 5-1 8 1 7;
6) de Nederlatidse variatit vati Johaii liudolph Thorbecke van rotid 184(1.

Ik ver,ileed de beke,ide st.tatsreclitelijke h.iticlboeken.
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1 ) eze variatiten worden afzonderlijk itizichtelijk getiiaakt e ti geplaatst iii lititi h ist ,risclic
cotitext. Er waren destijds, behalve de genoetiide, zeker ilog atidere autetirs die zich
theoretisch bezig hieldeti illet de figuur, Illet ilanie in de periode 1829 tot 1832.1)eze
konien evetieetis, niaar zeer beknopt Jan de orde, omdat ze van secundair belatig warcii.
1)at de iiitroductie van een variatit vaii de Etigelse figul,r in de Nederlandeti al iii de
Grondwet vati 1814 plaats had, isachteraigezietillietopmerkelijk. 11.onddietijd werd
iii veel coiltillentale Statell vail Europa geprobeerd 0111, op basis vati het bewotiderde
Etigelse voorbeeld, parlenietitaire ininisteriele verantwoordelijkheid op de eeti ofatidere
wijze tia te volgeti. De hootilredeti hiervoor was dat het Engelse voorbeeld al ongeveer
1 (11) jaar, vati 1688-1783, de tiiogelijklicid eli de grote voordeleti vati eeil vreedz.1111e

satiiemverking russen regeritig ezi parleinetit had gedeiiiotistreerd.
Ditzelfile Engelse voorbeeld was echter tevens de oorzaak van grote verwarritig. Uit de

individuele ministeriele verantwoordelijkheid van v66r 1783 was sitids 1783 de
collectieve vortii olitstaaIi. Deze twee vormeti verschildeli 11aar huti aard geheel vati
elkaar, zodat het Engelse stelsel sinds 1783 tiindatiieliteel van karakier was veranderd.
hiziclit iii het verschil ertussell op het Europese coiltinetic was bij gebrek ami een
geschreveii Etigelse Grondwet iii bij gebrek un een bruikbare theorie schaars. Alleeti

specialisten zagen het verschil. Wat wel zichtbaar werd voor het publiek was de
uitschakeling van de Engelse Kotiing als regeringsleider. Hieruit bleek dat iii Eligelaiid
de hoogste nlacht was overgegaan ilaar het parletilelit, eeti overgatig die bedreigetid was
voor de vanat- 1814 nog 111aar tiet gerestaureerde Vorsten vati Europa.

5. Chronologie van de strijd over de erkenning van ministeri le verantwoordelijkheid
1

)e beliatidel m g vati de iii tro ductie eii o Iitwikkelitig vati de 117 i tiisteriele veratit„'c,orite-

lijkheid iii deze stitdie vitidt zoveel mi,gelijk clirc,nologisch pla.its en la:it zicli niwweg
iii de volgetide periodeti otiderverdeleti:

a.

1)eititroductieetiblokkeritig vande figiturvati Vati Hogetidorpitideperiode 18141818; de hootilitukketi 2 t/Ill 5.

Iii deze hootlistukketi wordt verklaard hoe lier kwatit dat Gijsbert Karel van Hogetidorp

ketitielijk de grotidslag legde voor eeti cotistitutiotiele moiiarchie tiaar Etigels model
zotider daariti zichtbaar een plaats in te ruiiiieti voor koninklijke onschetidbaarheid eti
niitiisteriele verant\\·oordelijkheid. 1)it gebeurt ami de hatid vaii een uiteeiizetting over
het ontstaan en de inhoud van de Noord-Nederlandse variant van Van Hogetidorp.
1)aarbij konieti allerlei vrageti aan bod. Ging het 0111 eeti parleinctitaire 111itiisterille
verant\voordelijkheid eti lag deze beslotenin de Grondwetteti vati 1814 en 1 8 1 5?H o e
kwatii het dat deze variant niet iii werking werd gebracht, inaar inoedwillig werd

geblokkeerd tot 1 8442

H <,otilstuk 2 grijpt voor de uiteenzetting vati de figuur die Vati Hogendorp otitwikkelde,
tenig op zijii Etigelse iiispiratiebroii. De heide Engelse variatiten vall v66r eii iia 1783
k )ineti daarbij aan de orde. Tevens wordt ingegaaii op de ontwikkeling van lie

opvattingen vati Van Hogendorp v66r 1812 over soevereiniteit en niiijibterifle
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veratinvoordelijkheid. 1)aania volgt eeii analyse \·ati wat er nils gitig bij cle i,itrc,ductic
rati zijii directe parle,tietitaire .imklaclitrecht tegeti 111itiisters iii de Foi}dwetsco,11!71issies
\·.1,11814 e,1 18 15. Tevetis konit aa,i de orde lic,e Wille,11 I aativatikelijk dacht over

soe\'ereitiiteit eti 111itiisteriele veratit,voc,1-delijkheid.
Hootdstuk .3 geett eeii inleidilig iii de theorie van Constant, de eerste wetenschappelijke
theorie ove, 111itiisterifle veratitJ,·oordelijklieid. 1)eze gafeeii veel nililierptibliek de ka,15

zich eeii ourdeel te vorineii over de werking van de figilur. Constant kwaiii tot een
atidere fi,iictieverdeling tusseti Konitig eti ministers dan Vaii Hogeiidorp. Hij liet wei,
Iiet als Van Hogetidorp. de hoogste tiiacht bij de Ko,litig, maar hij maakte de ilidividtiele
111iiiisters pailenientair veratitwoordelijk zoor alle regeritiggdaderi. 1)e tlieurie vati
(:olistatit bleek o,ibedoeld direct toepasbaar op de (irotidwet ran 1815 eti wel zodanig
dat Wille,11 I zij,1 eigeti (;rond\vet liiet tiieer vertrouwde.
Hoofdstuk 4 behatidelt het verzet vati de Belgische liberalen tegen de o,itkeimitig vati
mitiisteriele vet·aiitwoordelijkheid dom Willetii 1. Dit verzet zoii liiet naliie zijii tieerslag
1 i ii de 11 i ii de (,bfer\·ate u r ( 181 5- 18 211) . h et 11 1 eest tootiaangevei ide liberale oppositieblad.

Oiiderzc,clit \\cirdt wie het regeritigsbl.id. de Eph6!ii ·rides de 1'(lpition, dat de
(,bservatetirbestreed. aa,ismurde. lii dit blad werd iii 1817 ititomieeleeti grotidwetsherzieti i tig,Ma tigebod en iii et h et oog o p de iti voeritig van iii in isteriele veranm 00 rdelijk h eid .

Was dir ecn ferieits aatibod vati de regeritig?
Hettweede deel rati dithooldsti,k is gelieel gewijd aa,i de theorie overde enlistiIii tic, tiele tiionarchie vaii Pierre Fratigois v,iii Meetie,i, de hootdredacteur van de Observateur.
Vati Meetieti zou zicli daarbij sterk laten itispirereii door Betijatiiiti Cc,iistatit, niaar ook
doormidere sclitijvers. Hij probeerde daarniee vergeefide interpretatie vm de Circ,tidwet
\·aii 1 8 1 5 te beiti\·loeden. 1 ): receptie vati de theorie van C:olistant iii de Nederlatiden
was door Vaii Meetiens werk al iii 1817 vokooid.

Na de afu·ijzi,ig vati zijn itifortiiele patibod tc,t grotidwetsherzietiitig zou Wille,ii I
perliiatietit kieze,1 voor eeti alterliatiet machtsi-oncept. dat vati zi.In 1111nister vati Justitle
Vati Maatie! i. 1 )ieii s soc vereitii teitsop vatti,1 g word r beliatideld iii lioc,tilsti,k 5. Volgetis

Vaii Maatieti legititiieerde de Grotidri·et vati 1815 de Ko,ii,ig 0,11 alle 11)aclit .iati zich
te trekketi eti bc,(,d de (irondwet geeti bmis voor 111inisteriele verantwoordelijkheid.
belialve de strafreclite'Uke.
b. Vati oiltke,111„ig vati ilittlistenele veratitwoordelukheid iia.ir verabs(,11,teritig vaii de
tiiacht v.1,1 Willem 1. de periode 1 8 1 8 tot 1 828, de hootdstilkke,1 6 eli 7.
Meerdere

Noordelijke Tweede-Kanierledeti ketiden de theorie van de niitiisterifle

veratit\\ oordelijkheid. Waarotii zwegeti zij des.iltiiettem i 11 deze figii„ r clocid tussell 1 817

W aarcitii liet de Noordelijke Katiierhelft toe dat Wille,11 1 iii strijd illet de
Grondwet zijii inacht ilitbreidde? Waaroni accepteerde zij dat er, ondaiiks de Belgische
e,1 1829?

aatidratig daartoe, geen Hoge Raad werd ingesteld? Hootdstuk 6 gaat op deze frageii
iii en bestrijkt deotitwikkelitig van 1 8 1 7 tot 1823. In dit hootilstuk ko,iit aan ook aa,i
deordehoede Belgen iii 182(Ieetitweedepogitig dedeti oni de volledige o titketitiii ig

te doorbreken en waaro,11 die pogitig illish,kte. Zij eisten, niet als belatigrijkste
\\oordvoerder het Kainerlid Fraiigoir Pirsc,n, als voorwaarde voor de aativaarding van
de tienjaarlijkse begroti,ig de opriclititig vaii een onatliatikelijke Hoge Raad. Deze zou
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cotifi,nii de Grciticlwet de niitiifters roor sche,iditig van de (Cirotid)wet moeteti
berecllteli. waardoor cell beperkte tilitlisteriele veratitrvoordelijkheid eell feit zou zull
De Belgeti werderi ecliter dc,c,r Willciii I eti Vati Maatieii misleid, watit het betreti-ellde
rvetsvoorstel voorzag iii eeri atliatikelijke Hoge 12aad. 1)e Tweede Katiier venvierp
daar<,m dit voorstel, waardoor met de iiistellitig van de Hoge Raad ook de erken,iitig
van individuele tizitiisteriele ver,intwoordelijkheid op de latige baati werd geschovell.
In hoof-dstuk 6 konit tenslotte ook jan de orde hoe Willem I het tariet-stelsel van 1816

iii 1821 tell gutiste van het Noorderi zou bijstellen en hoe hij daartiiee de weerstatid vati
de Belgisclie liberaleti voorjaren zou breketi.
Het zevende hoofilstuk beschrijft de ilitbreiding vall de kotiinklijke macht volgetis de
soevereiniteitileer van Van Maanen, de prealabele soevereiniteit. Deze leer moiakt
inzichtelijk hoe Willein I zich tot eeti atitocraat kon oritwikkeleti. Vatiaf 182() werd de
in de praktijk al si,ids 1816 ontstane bevriezitig van norniale contacten tusseti regerilig
en Tweede Kaiiier gefornialiseerd. De iii 1821 voor de Belgeti ongtinstige veranderitig
iii de fiscale tarieveti Zoilden de diepe tegenste|litig ticsseti het Noorden eti het Zuiden
verhardeii en de blokvormitig iii de Tweecle Katiier continueren tot 1828. Dit schiep

de o,iistatidigheden waaronder Willeiii I Zijll gatig ko,i gaan. Noodgedwongeti
gedoogde bet Zz,iden eeti tijd lang de volledige oritkeimiiig van ministerifle verantwoordelijkheid zonder de strijd daartegeti oc,it op te geveii.

c. Het Zuiden oritdekt zijii kracht, cotifrotitatie, afrekening en afscheidilig, de periode
1828-183(), de hootilstukketi 8 en 9.
Iii hoeverre speelde ministeriele verantwoordelijkheid een rol bij de aficheiding van de

Belgeti in 183(8 Wat was daarbij de rol vaii Willeni I en zon itiinisters en wat die vaii
de Tweede Kanier en vati de pers? 1 )eze vrageti staan ce,}traal iii hoot-dsttik 8 en 9.
Iii 1828 lokte Willeni I door zijn heerszucht de vorniing vati een Zuidelijke titiie vati
liberaleti en katholiekeri uit. Deze eiste vatiat- ei,id 1828 erkentii,ig vati iiiitiisteriele

veratitwoordelijkheid. wat leidde tot de opetilijke oi,tkeritiing vati de figitur door Vaii
Maa,ien iii de Tweede Kamer op 2 decetiiber 1828. Hoc,tilstuk 8 gaat in op de
o,iistaridigheden \·aii deze otitke,ining en op de staticiptinteti van collega-tiiitiisters. 1)e
ontkeii nitig v.1,1 V.iii Maanen leidde tot de derde eii Iiieest tiiassale Zuidelijke bewegitig
tegell de ontkentiing e,i voor erke,initig van individuele tiiinisterifle verantwoordelijk-

lieid. 1)e Z,iidelijke utiie tusseti katliolieketi en liberaleti hield deze keer statid. 1)e
ontkeiitiitig van Van Maaneti lokte eeti golf- van reacties uit in 1829 en tiiinisterifle
verant\\'oordelukheid werd het centrale discussiethema. Iii de Tweede Katiier bleek het
Noordelijke blok dat de ontkerinitig tot dati toe gesteund had, uiteen te vallen. Willeni
I traclitte iii 1829 tegettioet te kotiien aati de vele Zuidelijke grieveti door op vrijrvel alle
ptinteti coticessies te doen behalve inzake de ministeriele veratitwoordelijkheid. IDe
Zuidelijke theorievormirigiii deze fase hernani o fontwikkelde opnietiw de denkbeelden
vati de al vrijwel vergeten Observateur.

1)e druk op hetii riatii iii 1829 zo etionli toe dat Willein I in

eeti

echte crisis terecht

kwatii. Desondatiks zoii hij zelfeitid 1829 in een koninklijke boodschap aan de Tweede
K.iciter de oritketitii,ig van Vati Maatieii bevestigeti. Hoe de otitkenititig van Willeiii I
tot BIatid kwaiii, wordt behandeld iii hoot-dstzik 9. Met die ontkentling stotid vc,or de
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Belgen eindelijk vast dat het koi,inklijk absolittisine van Willetii 1 zelt-uitging, hetgeen

iii BelgiB de weerziti tegeii het regietii algenieen iiiaakte. Zo ontstond eeti klitiiaat
waariti de votik vati de l'arijse julirevolittie vati 1831) koti overslaati tiaar Brussel tiiet als
gevolg de at-scheiditig vaii Belgi8 ill a,igustils.

d. Het Nc,orden eist individuele ministerifle veratitwoordelijkheid, de periode 183(i1831, hoofdst,ik Ic).

Wa.irotii eiste bet Noordeti, eetitiiaal los vati Belgie, vrijwel oniiiiddellijk na de
a ti,c h e i d i 1, g t i i a s sa a ! e rk e,1 n i t i g v a n i t i d i v i d i, e l e n 1 i i i i st e ri ele v e ra n t w o o rd e l ij k h e i d, te rw ij 1

het daar 15 jaar iliet ot- nauwelijks tiaar getaald had? Wie waren de voornaamste
voorstanders eli wat hieldeti hun wensen iii? 1)eze vragen vornieti de kern vail hootilstllk

1(1. Her beliatidelt de siiids 1829 verschetien brochures vati De Ketiipetiaer, Tliorbecke,
Vai i Hall eii van Donker Curtius. Aai i de orde koint hoe Willetii I deze stortii overleetile
eti hoe 11ij deze wist at-te wenden. De oorlog tegen Belgie vanat-augustus 183 voerde
nlinisteriele verantwoordelijkheid vall de agetida af.
1

e. 1)e laatste etappe iiaar de erketitiitig iii Nederlatid, de periode 1833-1841), de

hm,tilstukken 11.12 ell 13.

Het eltile hootdstuk behandelt de otitwikkelitig vati het denken vati Thorbecke over
ministeriele veratitwoordelijklicid iii de jaren 1822-183(). In het twaallde hootastuk
\#·cirdreeti iiiterpretatiegegeveti vatihoe degrondwersherzienitig vati 184(b verliep eii
wat voor soort vati initiisterille veratitwoordelijkheid toen de (irotidwet haalde. 1)e
Tweede Katiier besetie, toeii vanat- 1836 de volle otiivang vati de finaticifle 11,atiipulaties
vati Wille 111 1 „petibaar 1\·erd, dat erket, 11 iiig vati illiti isteriele veratitwo ordelijklieid voor

de wettiglieid \'ati regeritigsdadeti utiverniijdelijk was gewordeti. Zij dwotig die figiiur
iii 184(I na reel nioeite ati inaar zonder vast te houdell ami de erkennizig vati de
kotiinklijke otischendbaarheid. Hierdoor herleetde iii de Grotidwet vati 184() tilill Ot
tiieer alstiog het vitids 1815 slapend gebleveii stelsel vati Vati Hogendorp
Het dertiende hoot-dstuk is gewijd aan de theorie vati Thorbecke, zijii positieve
tiiinisteriele vcratitwoc,idelijkheid, die hij iii de jareii 1839 tot 1842 deels ati mom
ptibliceerde. Thorbeckes visit, die vergelekell wordt liiet de (>pvattingeti vati de eerder
behatidelde voorgaiigers, vortiide eeti keerpitiit iii de ti)t daii toe best.latide thcorie. Het
tiie,iwe eti buzo,idere ervati was dat hij als eerste probeerde afte kotiieti vati mi11isteriele

veratitwoordelijklieid als tiiaclitsitistriinient. Het gebruik vati de figuur als strijdtiiiddel
tussell de regering eii de Staten-Getieraal oiii de hoogste Iiiacht aclitte hij achterhaald
eii schadelijk Thorbecke wilde de figuur inzetten als een positiet- instrutiietit, als
orgatiisatietiiiddel voor de satiieiiwerking tussell regering eli parlenielit. Hij zag het als
eeti itistrumetit dat de kwaliteit en de resultatezi van bestitursliatideleti tell behoeve van
de geineenschap inhoudelijk koii reguleren.

HOOFI)STUK 2
Van Hogendorps millisteriele verantwoordelijkheid
IN 1.Eli)IN(;

61)e Kotiitig is orisclietidbaar, de mitiisters zijti vera,itwoordelijk' 1)eze sitids 1848 iii
mize Grondwet voorkonietide bepalitigwerd door (;ijsbert Karel vaii Hogendorp (17621834) en Willem 1(1772- 1843) bewust uit de Grondwetten van 1814 en 1 8 1 5 geweerd.

H,iii niotiet-daarvoor was dat die coi,ibinatie vall beginselen iii Engel.ind had geleid ti,t
de overgang vati de inacht vati de Ko,iing naar het parlenient. Met de uitschakeling van

de Erigelse Ko,iing als regering leider kwam er ook een eitide aaii de itidividitele
nlinisteriele veratitwoordelijkheid. In plaats d.iarvall zou zic h vatiaf 1783 een collectieve
voriti o,itwikkele,i, die itihield dat het aariblijve,i vaii ee,1 kabitiet atliitig vati de stezin
van een parleinentaire meerderheill (de vertrotiwetisregel), de figlitir die iii Nederlatid
pas vatiat- 1868 zou doorbreken.
Bij een kritiekloze overnanie van de Engelse figitur iii de Nederlandse Grondwet dreigde
bet Etigelse sceiiario. 1)it zou, zo vc,orzag Vaii Hogendorp, tot de oiiderwerpitig vati
Hollatid aail lielgie leiden, ollidat lielgie wegens zijn grotere hevolkilig parlenientair iii

de illeerderlieid zou zijii. Oni dit scetiario itit te sluiten bedacht Van Hogeridorp eeti
eigeti variant op het Etigelse stelsel iii zijii 'Schets vati eene Grondwet voorde Vereetiigde Nederlatideti' Vall 1812. In deze variatit had Van Hogendorp de (traditiotieel
gelimiteerde) soevereitiiteit vati de proviticies vaii de vroegere Itepubliek overgebracht
tiaar de Vorst. 1)iens initiisters wareti individueel parletiietitair verantwoordelijk voor

regeritil*dadeti iii strijd met de (Grotid)wet. I)eze veratitwoordelijkheid bestond eriti
dat zij voor dergelijke daden itidividueel parleinentair konden worden aangeklaagd bij
de Hoge Raad. De overgangva,i de individuele naarde collectieve veratitwoordelijkheid
had Vati Hoge,idorp uitgesloten door de Konitig niet orischendbaar te tiiake,1.
Hetlid vatidegrondwetsconiniissies vaii 1814 en 1 8 1 5, Felix (:omelis va„ Maaneti, die
iii septeniber 1815 iiiinister vaii Justitie zoii worden, zoii, zich daarvan niet bewi,st, de
opzet vati Van Hogetidorp, die Willetii 1 aativankelijk overii,1,11. bederven. Hij had een
priticipieel atidere soevereiniteitsopvatting dan Vati Hogendorp en ineeiide dat Willetii
I iii dec-eti,ber 1813 in begitisel de absolute inacht had verworven. Van Hogetidorp gitig
een i,itgatigspu,itetidiscussie Iiiet Van Maanen uit de weg Hierdoor begrepeti beide
hereti elkaars begitifeletitiiet. waardoorhetberaaditide grondwetsconitiiissies v,713 1814
eti 1815 eeti verlitilde strijdwerd ttic en htinprincipieelverschilletide machtscolicepten.

Tijdetis dit schitiiinetispel. dat de 11elgisclie Comillissieleden tiiisleidde, zou Vati
Hogeridorp zich door Vati Maanen lateri verleiden tot het laten wegvallen vati zijii
parlementaire aatiklachtbepaling tegen de ministers. I)it was de bepaling waaraan men
de individuele niinisteriele vera,itwoordelijkheid kon herkennen. Vooral door delactine
die dit opleverde zoii de in atigtistus 1 8 1 5 van kracht geworden Grotidwet. otiverwacht
eti tegen de bedoeling iii, dubbelzinnig blijkell. De Grondwet bleek tevens te kullnell
7

8
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dienen .ils basis roor de collectieve vortii, waardoor deze als het ware de deur openzette
voor een Belgische hegetiiotiie over Holatid (lees: het destijds nog niet gatigbare
Nederlatid).' Uit atigst voor het verlies van zijn positie als regeringsleider, die de

cotisequentic zoti zijii v.iii keti lielgische hegeinonie, koos Willem I voor eeti volledige
otitkennitig vati tiiitiisteriele veratit\voordelijkheid. Ter rechtvaardiging daarvan zou lig
zijii heil zoeken iii het absolute liiaclitsi-oncept van Vail Maaiien, waarover hij overigens
naar biliteii toe tiooit echt opeti kaart zi, u spele 11.1)e olitkentiing vati iedere ministerifle
verantwoordelukheid paste niet iii de opzet vati Van Hogendorp, was logisch gezieti
otibegrijpeluk eii iii strud met de (iroildwet. Ook zonder coticrete Janklachtbepalitig
tege'll millistel-3 bleek daartiit de gebotidenlieid van de individucle 111itiisters aati de
((ircitid),i·et ei i de plicht en het reclit vati de Tweede Katiier 0171 initiisters op (grotid)werschendiiig aaii te spreken. De voor heti otiacceptabele otitketiiiing hiervati zou vati
Belgische zijde cotitinu wordeti bestredeti, speciaal iii de jareti 1816-1817, 1819-182(1

eii tei islotte iii 1829-183(1. Het volhotidei i vati de otirkenning door Willetii 1 eitid 1829
r·oniide, opgevat als kristallisatiepunt voor alle Belgische grieveti, de hootitredeti voor
de akheidilig vall Belgie iii 1 834). Willem 1 erkende die aticlieiding met eli gebruikte

di[ als alibi oin zijii otitketitiitig 11(,g tot 184<) te handhaveii. Daarotii zou het iii de
Groticiwet vaii 1 8 1 5 beslote 11 stelsel vati V a 11 Hogetidorp pas in de periode 184(1-1848

utic„'akeii.
PARAGRAAI· 1

VAN HI.)(,ENI)()11.l' EN HE'l EN<,i.1.SESIELSEI

1. De Groot-Nederiandse gedaclite van Van Hogendorp
Vati Hogetidorp speelde al ruitii voor 1814 iii op de hetii bekende aspiraties van de latere
K o t,ing Willeili l. 1)eze wilde niet alleen Ko,iitig vati Hollatid, tiiaar ook vati Belgie eti
aatisluitend 1)11its gebied wordeti.1 1jeideii haddeii goede redencti enistig reketiing te

hoiideti mcit eeti heretiigitig. Werd Napoleoti verslagen, dati zoiideri de Europese
Mogetidlieden niet toestaati dat Frankrijk Belgie, dat het, een jaariiade finale veroveritig

iii 1794, liadgeaiitiexeerd,zou mogetibehouden. 1)erechthebbetide op Belgie vati voor
1795, de Oostetirukse keizerjoset-Ii zo was bekeiid, verkeerde iii d„bio. HU zou 11elgie

i

Ik gebruik iii deze studie het woord 'Hollatid' iii plaats va,1 Nederla,id oiii dubbelzin,iigheid
te venitijde ii. I k beriam ilig 'Ned erlailil' werd Lic,or Keliiper op 1 Jeceii,ber 1813 geititroduceerd. 1)e oude beiiatiii,ig 'de (veretiigile) Nederlatideii' bleet-iii zwaiig. Beide kotidell iii de
periode 181 5-183(1 oc>k dielle,1 0111 er Hollaild eli lielgie salliell iliee Jail te duideti.
Al iii zijii studetitelitud h.id de latere Willeti, 1 zich verdiept in de toekoinst vall Belgie, waar
iii 1789 ecti opstaiid uitbrak tegeil het Ooitenrijkse gezag. liij die gelegeliheid rees ook de
gedachte aaii eeti stadhoudersihap van de Oratijes over BelgiE. Willeni I Zoil coilsequellt ti,e
gaa,1 werk:11

tiaar eeli

ot- alidere

vorill

vall

herelligilig tilet

Hollillid

eli

al

voot·

1 8(111

le

ste111111itig iii Be1612 lateti peileti. Meli was daar op dat liionietit zeker titet alge111eeti atkerig
vail een soort van federatie, tiwar betiadrukt werd dat Belgif zou vasthouden aan de eigeii

oude Grolidwet, zie HJ. Elias, 'De Nederlandse voi,rgeschiedeiiis vati het veremgd
Koijilikrijk der Nederl.indeti in Di· ecs,·hiedi·,tis t,mi dc L 1ualll:t' d hn: 1. Atitwerpen 1963.
p. 195-234
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veel liever willen niilen tegeri gebied dichter bij huis.' Tege,i deze ac htergrotid besto,id
er een tiiet onaatizietilijke kans dat Holland eii Belgi8 Zoudeti wordeti satiierigevoegd

Met zijn 'Schits' vati 1 8 1 2 aiiticipeerde V.iii Hogendorp dan ook op ee,i herenigitig vati

Hollatid en lielgie, waarover hij al sitids 178') iladacht.4 De 'Schets' voorzag ill eell
motiarchie als de meest geschikte regeritigsvorm voor de toekotiistige eetiheidcst:lat
Hollitid, die zou kiintien wordeti uitgebreid tiiet ander gebied. Bij een heretiiging v.iii
het prcitestatite Hollatid (1,8 miljoell itiwotiers) en bet katholieke Belgie (3.4 tiiiljoeii)
was wegens het grote verschil iii het aa,ital inwoners echter eeii Hollandse hegetiioriie
niet vatizelt-sprekend. Vall Hogendorp stotid voor liet probleetii te voorkotiieti dat tia
de hereniging het qmi bevolking grotere Belgie Holland zou gaan do,iiinereti.
Van Hogendorp bedacliteeti Europese oplossitig. Hij gi,ig en,ati uit dat het revolutionaire Fratikrijk 1191 de val van Napoleuti vanitit liet Noorden in tootil gelloude,1 zoil 111(,eten
worden door een barriure van gelijkgezitide Noord-Etiropese stateii: Etigeland, de
Nederlatideti eti Pruisen. Gelijkgezind inipliceerde iii elk geval met een gelijke
godsdietist. dat wit zeggen protestaiit. Oni protestatit te blijveii Zoil het zwaartepillit vati

de macht binneti het toekotiistige rijk iii het Noorde,i nioeten liggen. 0111 dit te
bereiken was nodig dat zoveel protestants Duits gebied aaii het koninkrijk werd
toegevoegd ('quelques pays Wctilaris6s sur la rive gauche du Rhin'), dat het totale aatital

katholieke,i en protestatiteii biiitien het rijk (Noord en Zuid saineti) mi,iiina.11 iii
everiwicht zoi, zijn.4 1)e eatigretizetide driehoek tusseil de (linkeroever van de) Ifijii. de
Maas en de Moezel, een gebied ter grootte vati eeti derde van Belgie, zou volstaan. Dit
plan van Van Hogetidorp verwoordde hijin eeti, netals zijii 'Scliets', iii 1812 geschreveti
nietiiorie over de genieenschappelijke belangeti van Engelarid e,i Hollatid." Een latere
nietiiorie uit niei 1814 was daarvan een nieuwere versik Daari,1 heette de veretiigitig
de meest ideale barridre tegen Fraiikrijk, als de protestante kerii ervan niaar de baas bleef.

Meri kon, aldus de niemorie, de Belgeti allerlei concessies doen, niaar zou meti de

Noordelijke hegemonie loslaten dati zou dit de zaak zelfte niet doen.» Anders gezegd
de ha,idhavitig van het Europe e eve,iwicht zo„ in gevaar koineti als het iliet,We

kotiinkrijk een overwegend katholiek land werd. Het zoit dan geneigd zij,i zich op

'

1

Oostetirijk had eerder iii 1797 vour het verlies van lielgie aai, de Fransen iii 1794 een
vergoeding aaiivaard (Venetif): zie 8.1).H. Tellegeii, I.)< t,Tdi'ret'boom· t,an ,\'t·d,7/,ind. 2' dr,ik
H.T. C.ole,ibrancier ed.. (ironitige,1 1913. p. 13.
Zie \'oor de aclitergri,fid vali deze plarilien, N.C:.F. vati Sas, 0,11(' .\'attilirtiksk Bo,idel'11(4,1,
(;roningeti 1985. p. 55 e.v.
(;.K. van Hogendorp, Br. cit (:(·d. V, p. 487: vgl. G,·de,11:stitkke,i VII. C deril,ra,ider ed. p. 594.
briefvan Van Nagell aa,i Fagel vati 7 juni 1814. Ee,i percelitage tussen de 3(l en 41) 'W, vati Lie

bevolkitig van liet Noorde,i (met naitie de getieraliteitslatiden eii Litiiburg) was katholiek
(cititleend aan Tellegeti, 1)e wedergehoorte vaii Nederland. 2' druk, p. 114).
Br. rn (ied., V, p. 448 e.v. Vall Hogetidorp vergat niet voor het nageslacht vast re leggeti dat
deze liietii ,rie it,druk gelimakt had op de Etigelse mitiister vati ijilite,ilandse Zaken, Lord
Ciastlereagh, idem. p 451-452,
'M Otiic,ire fur la rJullioll lie tous les l'ays-Bas'. Br. ('11 (6('d. V, p. 495-49 H (22 111 ei 1814). Vaii
Sas tioenide dit liet bilitell I.in ds politieke testa nient vati Van Hogetidorp, N.C .F. viii i Sas, (hize
Natimihikm· Bo,ide ·llc,c,1, p. 73.

" Br. m Grd.. V, p. 498.
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Fraiikruk te richtell eli zich daai illee k verbiliden." Het kwaill erop aan Europa dit ill
111

haar eigen belang te doeii itizieti.
IDe uitkonist vaii deze aiiibitietize. territoriale plaimeti was uiteraard iii 1812 ilog
uitertiiate onzeker. 1)aari)111 zou, vi,or het geval er geeti Diiits gebied zou wordeti
toege\·oegd aaii het rijk, de toekotiistige Nederlatidse (;rotid\vet moeten voorzieti iii
waarborgen tegeti eeti Belgische hegeniotiie. Vaii Hogendorp zag een constitutiotiele
monarchie als het tiieest geschikte regeringsinodel voor de heretiigde Nederlanden en
het Huis van Oraitie achtte hij voorbeste,iid voor het Kotiitigschap over dat rijk. Vati
eeti sitiipele iiavolgitig vati het Etigelse stelkl met niinisteriele veratirwoordelijkheid koii

ecliter geen spr.ike zijii, watit dati zou de Kotiitig via de tiziiiisters kutitieti wordeti
uitgeschakeld. 1)e Kotiing zoii jitist als sterk ceiitraal gezag

iii,odzakeluk eti otiniisbaar

zijii. Eerst zou deze de tiietiwe Hollatidse eenheids3taat op het terntoir vaii de oude
R eptibliek 171oeteii cotisolidereii. Vervolgetis zou hij tia de heretiigitig het cetitrale gezag
zuri. dat de eetiheid van het heretiigde Holl,ind en Belgie zou inoeteti haildhaven. Her
Etigelse sceiiario zou iii de Nederlandeii door de uitschakeling vaii de Koning de hoogste
tiiacht in halidet i spele n vali ee katliolieke parleiiientaire iiieerderlieid eii d.ianiiee leideti
11

tot een Belgisclie higenioiiie over Hollatid.
Vati Hogendorp veniieed iii zijn 'Schets' van 1812" de Engelse conibitiatie door de
otiscliendbaarlieid vati de Koning te lateii valleti. Hij behield echter de i,idividuele
ministeriele veratitwoordelijkheid (het aatiklachtrecht ot-wel de 'iinpeachnietit'-figliur),
wai it hij beschou\\'de dat als eeti ideaal 111ecliatiistize 0177 de Koriizig bititien de grenzeii

r·ati de (ircilid\\·et te 11(,lideti eti vi,or de s.imetiwerking tussei i regeritig eti pailemeiit.
Het laten vallen vati de olischetidbaarheid dwong hein wel een andere fundering te
viiideti roor zijii tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid. Hij greep daarvoor terug Ilaar eet)
begitisel uit het gruze Bourgondische verledeii. Metbehulp dairrm construeerde hij een
vanatit, waarbij de koriinklijke illaclit niet via de initiisters koti wordeti uitgchold. 1)eze

\,ariatit hield zo een garatitic iii tegeti Belgisclie hegetiionie over Hollatid.
Iii de toelichtitig op de 'Schets' stoiid ititcraard niet opetilijk dat deze er tiiede iii voi) rzag
Belgie zo tiodig structi,reel olidergeschikt te houdell aail Hollatid."- Er bleek wei uit dat
Vati Hogetidorp bewust reketiitig had gehoudeti iiiet de herenigiiig. Hij schreef'iii otize
tij d met 011iwetitelitigeti'zoudell iiaburige lai idet i zic h inet ons kum jet i willeti verenigen
"1)e (,roiidwet b (...) zoo gebteld, dat elk I.ziid tot de algetiielie Ilegenng tc)etrede!1 eti
zijne bijzo,idere Regeri,ig behoudeti kaii. State,i, Edelell, Stedeti. Regtbaiikeii wordell

'

'"

0,lze Xautur/4ksti' Am#£'noot, p. 73 e.v.
pret-ereerde ketitielijk ee,1 iets aildere beriadertiig. HU otiderbour,·de iii reii
eigeilhaildige tiota v.iii 9 tiovei,iber 1813 aaii Castlereagh, (kili·,iksrtit:kpit VI, 1811)-181.3,
11.Gl' 17, p. 1954-1956, de uitbreiditig vaii Hollatid iiiet Belgie, Luxei,iburg e,1 de Duirse
driehoek tusseti Maas, tlijii en Moezel uitsluitetid inet tiiilitair-strategixhe argui}ie,iten. Alleeti
ee,1 dergeluke staat zou Fratikrijk latig ge,ioeg tixilitair ku,itie,i weerstaan totdat hulp zou
Vaii

Sas,

willetii I zelt

"

arrivereti vaii de a,idere mc,geiidhedeii.
Olitst,wil ch·r (in,inht,ct, 1, Coletibrander ed. p. 1 -14.

n

Ontsmail, 1, p. 56-64; zie ook Br. iii Circi., V, p. 9 1.
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zoo gelaten als zij zijii." eli "hidien tiu atidere, zelfs geheele roonische laiidgchappe,i, zich
met 0115 willeti veretiigen.

„13

De 'naburige landen' wareti, behalve Belgie, protesta,ite Duitse gebieden aan de
litikeroever vati de liijii. Vanuit dit laatste gebied was zelts een aansluiting detikbaar tiiet
del)uitse gebiede,ivanhet Nassat,Btanilit,is.4 1)etoetredetide larideti zotiderlotiderworpeii wordeti aan de constitlitionele tilollarchie van de 'Schets' 111 et zijn grote 111aclit vati
de Kotii,igregeringsleider en zijii beperkte iiiinisteriele verantwoordelijkheid. Hoe
t

cetitraal het gevaar vati eeti lielgische hege,iionie iii de gedacliten vati Van Hogeiidorp

stond, zal tiog nader iii dit hoofdstuk bluketi.

Kortom, wat de tilillisteril:le veratitwoordelijkheid betreft had Vall Hogetidorp bij het
itiaketi vati de 'Scliets' het oog aa,1 de etie zijde op Etigelatid, dat aan de atidere zijde op
Belgit gericht. 16 Begititien we iiiet E,igelatid.

2. Kennismaking met het Engelse stelsel
Vati Hogendorp adoreerde heel zijti leven Etigelatid, Hij deed als 22-jarige Lotideti ami
op de terugweg van een studiereis ( 1783-1784) naar de Verenigde Staten en aanhoorde

er de nog jotige Williatii Pitt iii het Lagerhuis. In eeti briefaaii zijn vader va,1 1 juli 1784
vatiuit Londe,1 <chreeihij dat hij zicli tijdetis zijn verblijfin de Verenigde Staten in het
Engelse stelsel had verdiept. Studerend op de reptiblikeinse regering en iii gesprek niet
Anierikaa,ise advocateii eii schrijvers was hij, aldus die brief vaak terliggegaaii imar de

Et,gelse broil en had hij daarin itizicht gekregen. Volgens hem kwatii de NoordAmerikaarise constitiltie lieer op eeti versinipelde, geschreven vortii van de otigeschreveii

Etigelse constitutie. 17 Zowel die constitutie als het econotiiisch beleid van Etigeland
bleven voor Vaii Hogendorp zijn leveti lang eeti bron van inspiratie. Iii 1688, bij het
aatitreden vaii Koning Wille,11 III, tevells Prins vail Oratije, was volgens hetii eeti vrije
regeritigsvortii ingevoerd, waarniee Etigelaiid groot eti maclitig was gewordeti. IR " 1)e
zegepraal der waarlieid en der echte beginselen van Huishouding van Staat iii het
gelukkige Etigeland, eti onder die krachtige Natie, lisl. schreef hijiii 1824. litijii troost
otider alle de mislukte pogingen iii mijn vaderlatid."1"

'

(),1/st,1,1„. I, resp. p. 6(1 et, p. 62, vgl. ook Van Hoge,idc}rp, HTK 18 19- 182(1, p. 67 li,ikerko-

loill, waaruit bilikt d:it hij reke,ii,ig gehoude,i had met de 11elgen e,1 huti we,iseti. Zie ook
paragra.if-2, putit 3 hierna.

" H.T. Cole,ibrailder. 'Studiell over de Nederlaildsche restauratie', De (irds 1 9 1 9. IV. p. 463
e.'/"

".

111 paragriaf 3. putit 2 eii paragraaf 5. purit 1.
Vgl. Thorbecke..lantri·kctii,W cy, dc· (ir,inditii. Anisterdam 1839, p. 61 : "Hij (Va,i H„gendorp.
P,·V) had het oog Ilati de eelie zijde op utize oude Staarsi,inchting. aaii de andere op E,igelatid
gevestigd."

1- (;. K. vati Hoge,idorp, Bildrd,Crit. 8. p. 175.
'* Br. c·,1 (ic'd. VII. p. 241 (citaat 1832).
1"

Ili/,/rq<,4·n. 111, p. 51 (1.
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3. Voorlopers van de 'Schets'
De 'Schets' vati 1812 ketide voc,rlopers, watit deze was, schreet-Vaii Hogetidorp iii zijn

persoonlijkeaantekenitigen vatiniei 1817, het product vatieetilang detikproces. De
oudste voorloper statilde ilit 1795. 1)e voorlopers illustreren dat Vati Hogetidorp zich
bij zij 11 dei iken over ee n tock otiistige een heidsstaat steeds liet itispirereti Lloor het Et,gelse
stelse 1. Zijn ideaal dat de stad houderlijk e tiiacht zc,u uitgroeieti tot eell koi ii nklijke m acht
ging zelliterug tot 1785.-" hizijil.#74'111<,n'e va,1 1795 kwani hij tot eeti eetiheidsstaat met

de s[adhouder als hootil van de uitvoereiide niacht.21 1)eze zou tevetis de voorzitter zijii
vaii eeti Vergadering, de belichaiiiing vaii de 'geineetigetiiaakte soevereiniteit',22 belast
met het oppergezag vati eeii nieuwe Utiie.1.1 In de Alt·,Iic,ric zette hij zijn eerste stap Haar
eeii ceiitralc rol eli macht voor de stadhouder.14 Deze zou 'onveraiitwoordelijk' zijii en

beschikketi over veratitwoordelijke ininisters:
"1) it alleeti behoortbu de C;rolidwet vastgesteld te w irdeli, dat de Vergaderitig (der State,1-

(,elieraa|. i'vV) zeh·e itiets mag teli uitvoer breilgeli, dali door de executive tiiagt, eli dat
.ille ilepartelitcliteti vati dezel\'e 111oeteti staali (,Iider bet Elilitielite Hoof-1 (lees: de
3tadhouder, PvV). Elk departe,iie,it (lees: 111itii,ter) liioet veratitwoordelijk zijii voor zijn
gehouden gedrag aan de Vergaderilig, km,iii lict ,·minent,· Hi,0/3 vni 'tic,er l,hiven pan
i,c·railiti,„m·,h·li/kh,·i</ (citrs. PrV). Hieruit v li,eit vatizelt-voort, dat de Lede n der 1) epa rte m eit-

tell (lees: illillisters, PvV), zo r.13ch als zij vreezeli zig iliet te kunlicii veratitwoordeli, iliet
eetiige beveleti van het Emi,iente H£,otil op te volgen. hillitie posten itioetelitiederleggell,
waaruit al wederoIii volgt, d.it zij door geeii alider kulineti aatigesteld worden, dan door
het E,iiitie,ite Hootil.-" (.. ). Het is zeer waarschij,ilijk, dat het Hoofil vati deeze l)eparteilleiltell (lech: de stadhoilder, PVV) alteinets de voortiaainste Ledeli vail elk derze]veti zal
bijeetiroepen om zaakeri vall gewigt te overlegge,1, ell de werksaainheden van alle dezelveii
te doeii op elka,idereti sla.111. 1-)eeze besogties zzillen dati het iticoiiveliielit vati de
regeliwoordiget] i]iet hcbbeti. Watit zoci de goede voorlienielis van het Emineiite Hootil
worden tegetigewerkt, zal hij veraliderilig liiaakeli iii de Ledeii der 1)eparteliteilteii; eli
zi) 11ij kwaade \·o<)r,iemilis heeti, zullell de Leden der I)epartemetiteli hutii,e aliiptcti
iiedcrleggeti, de za.iketi zulleii gebragt worde,1 iii de Vergaderitig, eii Lieeze zal. otiidat zij
9,2 ,
de beschikkitig over de petittiligeti heeti, alles \\ ecieroin teregt brengeli.

HoeIi'el er iii deze passage van de .liti,iorit va,11795 tiog geeti direct aanklachtrecht (van
de Vergadetilig) tegeti tilinisters ziclitbaar was, bevatte deze al her ketitiierketide
mecliatiisiiie vati de Eiigelse veratitwoordelijkheid. 1)e tiiitiisters h.iddeti tier als iii

Etigelatid twee hereti ofbazen, de stadhouder eii de Vergaderitig. l)eze laatste koii de
mmisters plaatsvervalige,id aatispreken voordaden vati de stadhouder, watit deze zoudcti

otider pertiianeiite controle staan vati de Vergaderizig. Vreesdeti de tiiitiisters de

1" L.(;J. Verberne.
2I

--

Gilskn

Kim'/s

1.ct·El drill,

Aiiisterda,11

1931, p. 2()7.

Br. m (;e,1., 111, p. HH, 9{) eti 1(H).
Vgl. 1'.C:.H. Overtiieer. De cri,tic,min·ht' di·nkl,t·c/dt·,i van (,ilsh,·rt Karet vati Hiwi'tid,irp (17621834), Tilburg 1982, p. 197.
Hij bedoelde een tiieuwe U,iie vali Utrecht, de ,taatsrecliteluke grolidslag vati de 11.epubliek.

-"
" Br. c,1 (it·,1., Ill, p. 99-1(11.

" Br. Cll (;4'd.. Ill, p. lili)-110.
1" Bi. cli (Ii·d.,III. p. 111-112.
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ilitvoeritig vatieeti bevel van de stadhouder tiiet aan de Stateti te kullne,1 veratitwoordeti,
d.111 nioesteti zij hiltl oiltslagaailbieden aan de stadholider. Nanieti zij de veratitwoordelijkheid wel op zich en ging het otii onwettige daden dati dreigde everittieel berechtizig
eti straf door de Hoge lia,id. De Vergaderiiig zc,u beschikken over de geld en defetisiemiddeleti: zij zoii het bestziur hebbeii over de buitenlandse betrekkitigeri; en zij zou
verdragen slititeli
eli teneitide zowel de verdragen (...), als haare verdere besluiten. te doen naarkomen

hi lili eli 's latids. m oet eriliz oii derheid aaligeste lit w irde,i eeti Hoog C; e rechtsh ,f-vati de
U nie.

•,27

Heette de stadhouder in 1795 nog 'vrijvati verantwoordelijkheid'. in eeti volgende
voorlopervaride 'Schets' uit 18(1{), Dr [ Illic vet Lltret-lit lierzie,1, tioetiide Vati Hogetidorp
de persoon van deert-stadhouder onschendbaar. 21' Ikleid hientit afdathij rond 181)(i,iog
2,1

niet alkerig was vati de Engelse cotiibinatie. Zijn aikeer van de kollitiklijke orischeridbaarheid als grondslag voor millisteritle veratitwoordelijkheid blijkt hij dati ook pas tia
18(1() te liebben ont\vikkeld. '"
Iii de Ultic Vall lItreclit lierzien beschreef Van Hogendorp veel concreter dan in 1795 de
voorloper vati zijil directe parienietitaire aatiklachtrecht tegeri nii,iisters vati art. 6 van
de 'Schets'
"Zij (de Vergadering. PvV) kan de particuliere leden. zo uit hai-e,i eige,1 boeze,11 als die
vati ande re C:ollegieii en de Ministers en Amptetia,ire n vati a lie dezelven. teregt stelien voor

de,1 H ooge,i llaad ( ... ). Aa,1 hetii (de H il , 1'\,V) is de ha,idhavitig deezer Utiie aa,ibevoc,-

len. e,1 kan hij, of zelli zijii Fiscaal. ageeren ex officio regen alle overtredingen van
dezelve.

„31

1 )e rechtstiiaclit eii werkzamiihederi vati deze Hoge liaad zoiiden bijeen Groiidwet van
de Unie moeten warden vastgesteld.,3 De Vergadering (in 18(1(1 fortiieel tic,g de hoogste
foevereitie maclit) werd in de 'Schets' van 1812 de vernieuwde Stateti-(:etiera.11.11

4. De ontwikkeling en breuk in het Engelse stelsel
)e glitistige ilitkonisteri van de figtiur van de iii dividuele 111 iii isteriele veralltwoordelijk-

|

heid ware,1 ria eeti eeti\K· Etigelse praktijk (1688- 1783) alge,iieeti iii Etirop.1 beketid. 1 )eze

figui,r nodigde daaro,11 sterk tot navolgitig ilit en Van Hogetidorp ke,ide als geen ander

'

Br. eli (:cd., In. p. 99.

1, Br. £11(;id.,III. p. 181 1.

Vat i Hoge i,dorp was niet deetii ge die dacht jaii hervoniiitigeti iii de riclitill g van het Eligelse
stel9el. vgl. (;. J. Schiltte, 'Van grondslag tnt breidel der rrijheid'. iii S. (iroetiveld en H.L. Ph.
Leeur\·enberg ed.. Di' litic van I 'trcrht 1,1'ording eli H'Crkille van ce„ i,crl,ond m ct·,1 ver/,c,ildsam·.
.

1)en Haag 1979, p. 224.
1)it zou killitleil corresponderen met het gegeven dat het eerste precedent van 1783 waarbij
de Engelse Kotiitig buiten spel was gezet bevestigd werd door latere precede,ite,i.

" Br. m (;cd., III. p. 179, resp. 181.
32

1)eze Hoge 11.aad zoil evetitueel (,ok moeten rechtspreken over de individuele ledeti van de

Vergadering en moest derlialve ee,i daarvan o,ialliatikelijke positie krijgen,
Iii de 'Schets' eii iii de toelichtitig daarop zou Vati Hoge,id(74, mitider :Iatidac·ht hesteclen a.iii

de filtictie vati de H(,ge ilaad d.iii ii) zijii tiotities uit 1795 ei, 18(HI. Ik ileetii a:iii 011idat hij
ervati uitgi,ig dat de Hoge 11.aad vaii de 'Schets' liog itiinder iii actie zou hoeve,1 konien.
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de voordeleti. Hij oliderkelide ecliter ook dat het Eligelse stelhel, dat tot dail toe tliet op
basis \·ati e11ige theorie otgeschreveii (;rotid\vet, maar altijd op basis vati gewootite eti
precedeiiteii had gew·erk[, sitids zijil bezoek aan Londeii instabiel was gebleketi.
Tussen 1783 eti 18 14 had de itidividuele lilitlisteritle veratitwoordelijkheidpliatsgetiiaakt
voor eeti collectieve vortii. 1)e niacht vati de Kollitig bleek te zijil overgegaan naar het
parleiiie,it eii het voortbestaail vati het kabinet was athatikelijk geworden van de wil van
de parletize,itaire tiieerderlieid.
Vati Hoge idorp wilde tiiet dat de Kotiitig athaiikelijk werd va,1 zijii ininisters. Hoe
waren ze dat iii Engeland geworden? Aati het begin van de 17' eellw hail het Etigelse
Lagerhuis op basis Vail het toen al oude adagillill 'the Kiiig cati do 110 wrotig' het recht
geclaitiid otii mitiisters voor regeringsdadeii te illogell aatiklageii bij het Hogerliuis (als
recliter). Hct Lagerli,tis had toi cle K oning gezegd: UW 0115Cliendbaarlieid. tiiajeste k, geett
oiis het rectit Liw 111itiisters te vervc,lgeti voor o tirecht i ii uw 1121.7111 begaaii . H et Lagerhuis

had daarniee het ultienk altertiatiet- ontwekeii oin de destuds absolutistische Etigelse
Kotiing pers<,o,ilijk voc,r dour heni gepleegd (,nrecht aaii te pakken, war wairschijtilijk
al roiid 162(1 tot eell burgeroorlog zozi hebbeii geleid.'+ C)111dat het Lagerhuis de
otischetidbaarheid als fictie of- excuus had gebruikt, berustte de plaatsvervatigeiide
verantwoordelijkheid van niinisters iii Engclatid voortaan geheel op de onschendbaarheid
'5

vati de Konitig.
De zware strafrechtehjke vervolging van Erigelse ininisters voor daden vati de Koning
tiietii.imeitidet\veede lieltivande 17' eeuwleiddetot de executie valletikele illitlisters
op het schavot. 1)it grtiwelijke perspectietzou ervoor zorgen dat sindsdien 111itiisters het

opetilijk begaai) ok wettigeii vati otiweitige regeritigsdaileti wel uit hun hootil lieteii.
Vatiaide 18' eetiw was het ferieiis dreigeii tiiet een parle,iientaire aaiiklacht ('itiipeach111 e i it' ) tege t i ee H ti t i t i iste r d a t i o o k vo Id o ex i d e v oo r z ij 11 v rij wi llig o t i ts la g. H e t p a rle nie t 1 -

faire aankl.iclitrecht kreegzo de fuxictie vaii dreigiiiiddel, waardoor werkelijke datiklachteii c,\'crboilig \\ erde 11. 0 m geet) 011 tslag te mock n i Me men, ware 11 de m iii isters, eli via

heti de Konilig, verplicht daarop cotititit, te atiticiperen. Dit dwong he,i zich iii de

Er u·,is sprake vaii eei, 5liiigerbe,regitig iii Itigelatid. Na de veroveritig vati Ei,gelatid Lic,lir
Willeti i cle veroveraar haddeti de Etigel,e Koi i i tige H huii i iiaclit latig gedeeld niet de Stai ide ii

(adel. kerk eii ,teile„). 1)e Tucilirs haddeti iii lie 15' et, 16' eeuw ee,i vrijwel absolute tiiaclit
ver\ ·orreii. Het verzer hiertegeti otider de Stuarts iii de 17' eeu,r had ertoe geleid d.it hit
parletiietit het m otibruik geraakte <)ude begiiikl. 'the Kiiig call do tio wrotig' gitig hatitereii
0111 miziisteri voor regeriligsdadeli aail te klagen eli ze te lateii berecliten door het Hogerhilis
(als rechier) . 1 ) oor her begi nsel .116 i ior,11 op te leggeil doorbrak het parle,1 ietit liet absolu tisti ie

van de Stuart-koliiligen, waania via de oiischelldbaarheidstiorm de Jitiger tiaar de atidere kaiit
doorsloeg
"

Claytoii Ri,berts, 7-/ic· .4,wii,th ,)/ rispons·iblc .c,ovt·r,imi,it i,1 Sm,1,1 E,i,eland, Catitbridge 1966,

hootilstuk 1 „12. Voor het Engelse stelsel raadpleegde ik de „avolgencle literatitur: tllackstoile, (11,11,uctihint·s 0,1 r/lt· lait,s ij E,i,Vland, vol. I et) IV; J.L. de Lolitie. 7/te wiistininoil et Elwlatid,
1784, ed. Lottdoti 1853: E. Neville Willia,iis. Thi· t'ighkmth cl'ntilry <4111StitiltiOIL dO,-ilittelits alld
commelimry, Callibridge 196(1; F.W. Maitlaild, 77w colistictitiolial history c,/.Eittlatid, Canibridge

19(18, A.H. 1)odd, 7'ht· rrciti'th c,t n·spuitsibh· .Vot•tr,imetit, Loiidoii 1956: A.F. Pollard, I'/it·
Loiidc,1 1921 1; Ji,hii p. Mackititosh, 7'ht' British aihilict. secoi,d editioti.
Loiidon 1968; Coliti (;.C'.. Tite, 1,11pt'at'|1111£111 ill,d parlittliti'lltary jitilitatilic i,1 wrly stit,tri Eligland,
Loiidoti 1974; C,ly,i Williaitis 8,Johii Raitisdeti, Rtilitw Bnit,imiia, Li,ndoti 199(1, e.1.
Evolittio,1 2,1 I ,irliumcitt,

V A N H I)(, [ N I )(, R P*, M I N I S I I- R.11_1 F V I R A N -1 W O(,il l ) F.1111< 11 E I [)
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dagelijkse best,iurspraktijk te oiitliouden V.111 onreclit eii dat had een grouL preveittief
werkend, zelfreinigetid effect op het bestuur. 1)e wisselwerking tussen regeritig (Kotiing)
en parlemetit, die het iatiklachtreclit tegell mitiisters getiereerde, tittigeerde eeti eetiw

latig uitstekend als illiddel oiii cotitlicteri te voorkotiie,1 of op te losseti. Het ilitblijven
vati :lanklachte,1 iliaakte de rechter, het Hogerliuis, behalve als amiklacheadres, overbodig.

Het dreig,iiechatiisti,e was tiiet langer strafreclitelijk, niaarstaarsrechtelijk ot-pi,litiek van
aard, otiidat eeii politiek oordeel, dat vati eeii parle,iietitaire meerderlieid, de titcto
besliste over het al dan niet aariblijveli van eeti niinister. Het was kortolii een eclite
parlementaire ministeriele verantwoordelijkheid geworden. I-let Arc,te nadeeliii dit door
Van Hogetidorp bewonderde dreig- eti anticipatietiiechanistiie was dat er als het ware
gee!1 re!11 op zat. Het Etigelse par|ement zoi, iii de 18' eeuw daardoc,r het dreigeti met
otitslag tegeti mitiisters, behalve tegeti onwettige regeritigsdadeii, ook ga.in gebruiketi
tege,i wettige, iiiaar iinpopulaire regeringudaden. 1)it dwo,ig de mi,iisters itizake alle
beleid te atiticipereii op de wil van het parlenietit. uiii eeti dreigetide aatiklacht te

voorkonie,i moeste,1 de ministers steeds ineer treden in de beleidsvrijheid van de
Kotiitig, wit erop neerkwatii dat ze steeds meer macht aaii de Kotiing otitnaiiteri. 1)e
Koiiitig raakte zo gelieel athatikelijk vati Zijil illitlisters, waardoor zijn macht volledig
werd uitgeliold. Deze ontwikkelitig leidde tenslotte tot de uitschakelitig van de Kotiing
als regeritigsleider eti daarniee tot een bretik iii het Engelse stelsel vanaf 1783. Recente

Engelse literatuur illustreert dat iii dat jaar aati Koning (leorge III voor bet eerst het
betioeiiiitigsrecht vati de mitiisters werd onttiotiieii. Dit was een gevo|g van
"the tiew claim put forward by Portland (de beoogde eerste miliister, P,·V) wlieti he
Iial,ied the seveti leaditig Dii,iisters (iticluditig Fox) of his proposed adiiiiliistratioii for
(;eorge to take or leave ac a whole, alid also insisted on a free ha,id iii the selectio,1 of
jilliior tiiinisters. These deliiarids stritck .it the heart ofthe royal prer ,gative. fi,r the King's
right to choc,se his first mit,ister. atid to have a voice iii the other appoilittiielits, was a
regular part i,1 the political

Sys tel 11.

Iii de jareii rond 176(, wareti er 71 probleineti geweest over het betioemingsrecht van

de Koning

11(,

but at tio titile had his right to iii ake that ch oice be det,ied. The chatige had conte abolit
largely because of the Aniericali war, and the opposition's iliterpretatic)11 of itf caiive.
su ni m ed tip by Fox wheii he insisted that 't<) tlie iii fluetice oftlie (:rt,Kii we m zist attribute

the loff (if the thirteeli provincei of America ,,•37

(:eorge 111 werd ketinelijk veratitwoordelijk geacht voor het verlies vati de Etigelse
kolo,iien iti Noord-Amerika eti daarniee onbek waam als regeringsleider. l)cze overwoog
iii 1783 (eii dat was niet de eerste keer) te abdiceren en te vertrekken naar Hannover,
'4
plaats vati herkotiist van de van oorsprotig 1)uitse dynastie waan,it hij stai,ide. Ofhet

.

Iii 1742, bij de val van Sir liobert Walpole, had zich al ee,ieerste precedent voorged.iati dat
eeti Lagerhuisnieerderheid via wit een 'vote ofcotifidence heette. reti prinie mitiister ten val
had gebracht "although its situiific,ilice was tc) be Iiic,re evidelit later thati it was at tlie tilite."

WilliatiN &
' Williaills &
"

Rtili,te Bnit,11Ii,1, Li,tidoti 199(1. p. 71 1.
11.allisde,1, R,ditte Brimmiia, 1991 1. p. 125.
11.1111sdell,

Zie vi,cir de colistitutic)liele crici<iti datjaar (,ok: Br. iii Gi·d.. 1, p. 374. Het Tweede Katiierlid
1 ).11ii 01 vali Alr hell ;clireet-iti 18 17: ' Eti 1783 le (,011 vertie i iie,it d'Atigleterre em ,i lutter trois
ilic,is contre une maji,ritO dll l'arlefiieiit dite la C:oalitioi,(s) etitre Lcird North et Fox:

1(,
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oordeel ·ati Fox terecht was, doet hier weitiig ter zake. Feit was dat C:eorge III op dat
moillent ,·olledig athalikelijk geraakt was vaii de wil van zijii mitiisters. 1)it eerste
precidetit vati de uitschakelitig vati de Engelse Kotiing als regeringsleider, dat doorlatere
gevolgd werd, beteketide dat de tot dati toe gepraktiseerde itidividuele ministeriele
veratitwoordelijkheid tegetiover de Konizig radicaal vati karakter zou veranderen. Het
was de cotisequetitie vati liet Feit dat de Engelse Konizig zou ophoudell regentigsdaden
te stellen waarvoortijinisters plaatsvervangend verantwoordelijk waren. De rollen werden
onigedraaid, het zou voortaaii gaan oni ministeriele besluiteii, die de Kotii,ig, zonder er

tiog werkelijke ilivloed op ilit te killitiell oet-etieti, tiiet zijn handteketiftig 111Oest
bekrachtigen. 1.)e strijd oiii de regeeniiacht verplaatste zich daannee vaii het hotiiaar het
Lager|iuis, wat een geheel ander type van niitiisteriBle verantwoordelijkheid voortbracht.

de collectieve vonii (de vertrouweiisregel). Deed zich in het Lagerhuis de vraag voor
ofeeti tiiitiister nog wel koii aatiblijveti (de vertroi,weiisvraag), daii zocht deze steuii bij
de a n Jere i iii tiisters. D e ti iii z iste rs git i ge ii zo be leids ni atig eeti fri)11 t vc,rili et 1 01 i der le idiIi g

rati de preniier. 1)e vertrouwelisviaag ten opzichte vati her beleid vati eeti individuele
minister werd daardoor een kabinetskwestic.'" Het jaar 1783 vor,nde kortoiii her begiti

vati de overgatig vati de itidividtiele tiaar de collectieve veratitwoordelijkheid Van
4...

mimsters. v aii Hogei,dorpliadgeetiongelijkitizijnatialysedat de Etigelse cotiibitiatie
zeltilestructief was. Immers vatiat- 1783 gitig inet de tiiacht van de Ko,ii,ig ook de
de strafrechtelijke
veratitwoordelijkheid bestaan.+' Van Hogendorp verwoordde deze overgang, zoals boven
bleek, sinipelweg door te zeggeti dat iii Etigelatid de tiiinisters tiiet langer athingeli Van

itidividuele niitiisteriele vcra,itwoordehjkheid [etiiet. Wei blect-

quoiqu'elle niatiquiltl dOcisiveitient l'appui de l'opitiic,Ii publique. elle 6toit sur le point de
torcer le Souveraiii de j'absetiter et de partir pour ses Et.it0 d'Hatiovre, ce qui probablemelit
auroit cailsi ulie rOvolutic)11.- 'l Otlectic,Ilb bur la re0potisabilitO des Agens du Pouvoir Extelitit
i,u (:heti d'Ailti,ini,tration5 gktiOrale: liatidichrift, tiove,i,ber I H 17, p. 17. NA. Falck, 711. Zie
"

"'

over dit hatidschrit-t hootilstuk 6, paragraaP-.
Uiteraard zon her bluven voorkoiiieii dat ilidividuele 111iliisters het parletiientaire vertri,uweii
verloreit e i, titoeste,1 op3tappet i zi,i,der dat dir le idde tot eell kabitietskwevtie. Het otitslag had
dali Iiter zi,zeer te niaken titet het door eeli kabitiet gevoerd beleid, als wei ii,et het voldoeii
dal, de basisvot)nvaarden vocir het 111itiisterschap. Een liotoire brekebeei) of- eeli persi,otilijk
te zeer ili opspraak ger.1.lkte 111itiister koli itiet blijve,i.
1 )e uiterjt grillige Engel e praktijk heett zicli ii 00 it gelieel iii eeti sluitetide theorie ofordelijkg
cliroti )1 ,gie 1.1 ten val,gen. Ter vergelijkhig eeti auteur, die het verlies vati de ko,iitiklijke
11,acht dateerde iii 1832: A. Aspiliall. 'The cabinet c ouncil 1783-1 835'. Proa·edi,4, 0/tht· British
.4„lit,·lily. Londoll, (3H), 1952, p. 245: "The power of the (:rc,wii reniained substatitially
utichatiged uiltill the Retimii Act ut 1832". Aspi,1.111 achtte de ilivloed van de Konitig wei

atiteliotiieti "with the progres5 of adijiinistrative reforiii since 1782". Uitlatiligeli iii de
grondwetscoti,titissie vali 1815 vaii Vati Hogelidorp, Willetii 1, Vati Maatieii. 1)e Thietities
e..1. bew·ijzen dat vele contilielitale waameliiers de Etigelse Kotii,ig al rotid 1 815 cititdaan
achtteli van zuti werkelijke tiiacht. Volgets 1)e T|lielities Was de Eligelse Kotiilig nog 111.1.ir
eeii 'plastrozi' voor de 111inisters. Vali Maaikii sprak vali eeli 'mitiiitdre-Roi' 1)e Belg
11-aeps.iet zei dat de Eligelse milliskrs uit ziclizelt-regeerileii. Vaii Hogendorp iprak vati de
uitliollitig,·ati de niacht vaii de E ngelse K 01 iii ig. Soii tinige coliii,iissieledeti h ieldeli ecliter vast

aail de titaclit vaii de Etigelse Ko,iilig, (),tista,m, It, p. 489,148.15(1.
.

1)ie soort spec|de vrijwel geeii rc,1 Illeer, walit bet ge;'al ilat eeti 111iliister zich lia 17(11)
werkelijk dall eeti stratbaar t'eit scliuldig had getizaakt e,1 ilie daar<)p betrapt was. k\,·am iia

17(1(} eetis per 11)1) jaar voor iii Eligelaild,

VAN HOC,F.Nl)ORPS MINISTER,11211: VE:liAN'I'W(1()liBEl.1.1Klitill)
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de Koilitig, iliaar vall het parlellielit. Merkwaardig was wel zuti suggestie dat overtiatiie
vaii de Engelse cotiibinatie iii het Nederlatidse stelsel 311el, zo niet omiiiddelluk, zou
lei de 11 tot ee n veriatii iii iii g van de lilacht vati de Kotiii ig, terwijl er iii Etigelatid 011geveer
1(H)jaar voorbij was gegaan voord.it de Ko,ifiig als regeritigsleider hail moeteil wijketi
voor een pretiiier (1688- 1783):1

5. Van Hogendorps verwerping van de 'Engelse principes'
Iii Etigeland liad de breuk iii het stelsel geeii imdelige illvIOed op het regieni, o,iidat Mee
grote, stabiele politieke partijeii, de Tories eti de Whigs, vreedzaatii 0111 de regeenliaclit

coticurreerdeti. Maar de ititerne verlioudiiigen iii het toekonistige Kotiinkrijk der
Nederlatidell zoudeii daarvati henielsbreed verxcliilleti. Vati Hogendorp reketide crop
dat iia de val vall Napoleoli pritiiair de eetiheidsstaat iii het Noordeti zou 1110eteti
wordeti gecotisolideerd. Het was niet bij voorbaat uitgelliaakt dat de vroegere ltepublikei,ise proviticies zich bij de cotititiueritig van de eeiiheidsstaat zoudeti tieerleggeti. 1)e
door Vati Hogetidoil) beoogde Oratuevorst zoit ten eveiltuele tieigitig vati de imieuwe
Stateii-Cieneraal tot tertigkeer 11331· Republikeitise verlioudingeii moeteii kumieti
weerstaan. Lukte het de eetilieid vati het Noorden te bestetidigen, dati wailitte de Vorst

daania, ititgaande van de lieretiigitig lilet Belgil, eeti veel zwaardere uitdagitig: de
cotisolidatie van de eetiheid van twee stateti die eeilweii gescheideti ware11 geweest. 1)c
opgave was ill)Illens, want in plaats vall vreelizaalll tllet elkaar cmi te gaaii, Zoil er tlissell

het katholieke Zuideti eii het protestatite Noordeti gem,ikkelijk een strijd om de iiiacht
kittitieti ontstaaii F\'egens de tegetiges telde filiaticieel-econoillische belatige 11 ei i wegeti 3

het rerschil iii taal, 64,dsdietist eti culti,ur. De Vorst zou die tegetistellingeti illoeten
verzoetieti door boven de partijen te sta.111. Hij Zoil iliet via de ininisters atliatikelijk
mogeti worde,1 vati de ilisteliimitig vati eell pariemelitaire meerderlieid, waiit daii Zoll
deze heiii, tiet als iii Eiigeland, terzijde ktititiei i schitiveii. 1) ie meerderheid zou vatiwege

het grote Z,Iidelijke bevolkitigsovenviclit tiaar alle waarschijzilijkheid eeti (kathoheke)
Belgisclie tiieerderheid zijn, die, eetitiiaal gevortiid, getieigd zou zijn Ie strevell naar
lielgisclie hegetiionie. Een sittipele overiiatiie v.111 de itistabiele Engelse figuitr was
daarorn, zo begreep Van Hogendorp, veel te riskatit. 1)e voordeleti vati kiidividuele
ministerifle veratitwoordelijkheid, zoals de figutir t,issen 1688 eti 1783 gewerkt had,
r#·arell ecliter inimetis en Vati Hogetidorp kon de figittir tiiet tiiissen iii het regeritigsniodel dat hetii voor ogen stotid. 1)aaroni ging hij na of hij deze koti aanpassen voor
Nederlands gebn,ik. Als hij de oorzaak voor de iiistabiliteit koii ontdekken eti wegnemen, en liU cell overgatig vaii de itidividuele tiaar de collectieve vonii kon ilitsluitell.

zou hij de figuur iii zijii ontweq,grotidwet kittiiieii navolgen

Vati Hogendorp kwatii toi de coticlusie dat de itistabiliteit voortkwain uit de iti
Eilgelaild oritstaile cotiibiiiatie vati kotiinklijke otischeiidbaarheid eti Iijinisteriele
verantwoordelijkheid. Het ineest spreketide bewijs hiervoor vorilit eeti vali zijil
uitlatitigetitijdens het beraad vatide grotidwetscomiiiissie vati 1815. Toetieet, Belgisch

42

Eellii ioge lij ke verk laritig luid r dat de Nederiatidse K „i iii ig iii zii'i opzet tiier. zi).110 de Fligelve,

zi,u kuillicil beschikketi Liver de #teuti \·ali eeti

vast

dalital Kalnerledeii (btroliiatilien e.d.)
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lid dcaar. 11.imivA eeti subcotiimiSSie. voorstelde 0111 die coiiibinatie m de (;ro,idwer op

te tie!1ieti, reageerde Vati Hoge,id ,rp buitetiger\"ociti Fel
"\\'il de 1,2ib J,·0111 liii <si e i)1 1, de Etige Icelic print-ipes k 01 11 e,1 opdritige iii - die r·erlaiii m iii g

v.iii het Ki,ninklijk gezag zal ik fteeds bestrijilen: - alzoo Zoudell de ministers litet liiinisters
zijii \·ati deli Koitilig: m.,ar vati de Stateli-(ielier.,411. - dit strijdt tegen otize beginseleti eli
zeden.

,·41

1)it cit.iat bevestigt dat Vati Hogetidorp het bestaan vati collectieve

iii i 11 i teriale

\·erati tw<,oi-delijkheid , d ie zich ,·aiial- 1 783 liad 0 11 t\\'ikkeld, onderket i de. Ee,i conceptre-

de zoorde Tweede Katiier uit 1817, die hij tiooit uitsprak, ni,ch publiceerde. illtistreert
hoe Vati Hogeiidorp tot zij,1 ati.ilyse vati de Engelse combitiatie kwaiii. Ill dit coticept 44
rergeleek liu de Nederlandse eti de Etigelse initiisteriBle verantwoordelijkheid.
7),ize eerfte a.,iitiierkitig cip deze Engelsche ver.tiitwoordelijklieid vergeleket) met de
otize.4. is. dat iii Engela,id de Mit,isters afhaiikelijk worde,i van het l'arlenient, en dat zij

bij i,Ii, afliatikeltik I'lij\·eii \·ati de,i K„tiii,g (...)
M.1.tr is cle atliatikelijk|leid iler Engelsche ti,itiisters vaii het Piirletiietiteeri gevolgrai) die
Ic·i.tilt\\·c„)!·cleli.lkheid? Zect· zeker. Ile Miliicter die ,·oor elkeii Raid a.iii de!1 Kntiing

gegereii. v„cir elk kimi,ikli.ik bevel docir heii, getekend opgesch„rt e,i betchuldigd e,i
,·cri)(,rdeeld4" w(,rden kali, ziet meer tip het l'arleii,elit dali tip deli Koititig. Hu weigert
.i.iii deli KI)!litig hetgeen hi.1 weet. d.it heiii iii bet P,irlement kati doeti veroordele,i, eli
, ci 1.1.1 t li e ve r z ijii post, d.l i t zo i e t, ilit te „, err ii . C ),i ze tweede aam iterkiii gis deze: dat del i

Konii,g I.ing: de,izeltileii \\·eg alliatikelijk wordt van het Parlenient. Want hij kan wei
reneli Minister oiitfla.iii, die zijn bevel Iiiet teketieti wil: nia.ir d.in heett hij er eeti ander
toi 11(,oilig. 1 )eze iiu, ilidieli er gri,lid 14 vt,(ir befclircio,iidheid. z.11 wederotii rz·eigereti
e,1 zo ,·oort4. 1)us moet de K<initig het l'arleii,etit liaar (le ooge,1 zieti. 1),at dit het geval

i. weet iederee,i, e,1 wij geloo,·eli dat wij de „„rz.tak juidelilk aangeweze,1 hebbeii. •,47

Hoe zateetieti atider titi voleetis
b
Vati Hogetid<irp itide Nederlatideti iii 1817?:
" Keere,1 wij t<,t (1115 zelve terug.. z<, liiogeii wi.i vragen. hoeveel 1,1agt wij bij de (irc,ndwet
(r·,1111>(15. 1'\'V) .iati c i,izeii Ki , i,itig hel,beti ,\·illeti opdrageil?"

'

()111.st,r,iii. Il. p. 1-17: eerder. op 1(1 iitei 1815. had hil de 'Ingelse ccitistitutie' .,1.ifue,zeze,1 "de
litilli0ter0 .ilda.ir h.ilige,1 ilieer ,11- r.117 ile K.iliiers d.m ,·ati deii Ki,tiitig: -dir if bij (in \·reemd
el i „tige\·ciegel i.ik. cii,k \·c)(,1- cilize e i geti ,·eiliglieid: -wij nioeten ee,1 etiergiek (;,ille-ertie metit
hebben.

"

(htism,in. ll. p. 121 1. Hij belloclde: clit ke,itieli Wij Iliet ill „lize (;rolidwet (die Vail

18 1 -1) eti bij oii. heett de Kotiitig .ils peim,itietite regeritigsleider (iti plaatw v.iii de elkaar
.ifu·ifielelide Eligelce preliiierf) eeti grotere tiiaclit.
1)eze coticeptrede kotilt liieer ititgelireid .1,111 ile cit·tie iii hoofdstuk 4. paragraaf 2.

" '1)e (,i,ze' stotid \00, de Nederlatidse miliicterifle veratitwi,oritelijkheill (,p basis vati de
(;rotid„·et ,·,1,1 1 8 1 5. V.iii Hogeildorp liaditi de Tweeile Kanier het best.i.iii ,·ati de Neder1,iridse \'cirti, willeii bevestigeti. Hij legile zich er op dat moliient tiog tiiet bij i,eer dat ziji,

rariatit de C;ro,idwet iiiet zou helibe,1 gelia:ild.
,

f,

Eeti parle m c' 11 taire a 2 11 k lacht sclic,rcte eeti E, igel w iii inister, w,1.irdoc)r liij 11 iet 11 ieer,1 Is 1 11 ilii ster

kciti filmtiolieren. AIleen hierotii .11 tiioeft de Ei,gel0e Koniiig heiti o:itilaa,1 (alf de mitiifter
tellillinste ze|t-geell onts|ag na,11). want zolider litinifter vie| er niet te regeren. 1 )e .taitklaclit
kwatii daaniiee it, 1-cite (lii et fi, rli}eel) iteer op 0 11 ts lag eli jitist d.i.,roti i ded en ,11 i!,isters alles o iii

ee,1 .1.iliklarlit te vocirk<„lieti. 1 )it betekende weer dat het \'rijwel tic,oit tot ee,1 Jatik I.lcht. la.it
4.1.Iii tot berechting eii verooritelitig vati eeti 111111i0ter kwa,11.
1-

/0. i.11

(:(,1/., VI, P. 257-2(,1, P 2 K
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Oiize stadhouder wis al iiiaclitiger dati de Etigelse Koniiig, niaar wij votiden die 111.1Cht

otitoereiketid eii miakten heni Soevereiii, aldus Van Hogeiidorp, die vervolgetib
coticludeerde:
"Hieruit blijkt. waaroiii wij bij de (;rotidwet greii Eilge| che vcral,twoordelijklieki der
*,4K
Mi,iisters hebbeti ingevoerd.
Met atidere woordeti: wij wilden Keen instabiele kotiinklijke illacht die via de mitiisters
kon worden uitgehold. in plaats daarvan had Vati Hogendorp 'Nederlandse verantwoordelijklieid' willeii itivoereii dooralleen te voorzieti iii eeti direct parletiient.iii a.inklaclitreclit
tege11 ministers Cart. 6 'Schets'). Zonder otischeiidbaarheidbepaling was de Engelse
coinbinatie uitgesloteti. De verwerping hiervati beteketide iliet dat Vail Hogendorp
oxischendbaarheid als zodanig ativees. Hij verklaarde tijdetis de discussie iii de grotidwetsconitiiissie vati 1815 dat de oilschetidbaarheid vati de Kotiitig vatizelf-sprak eticiaari,iii
geen regelingiii de Grondwet behoetile.4" Deze otigeschreveti oti mplicictc otischendbaarheid baseerde Van Hogetidorp op eeti Bourgondische traditie (zie hienia). Deze vortii
verschilde wezenlijk van ile exphcick Etigelse onschendbaarheid. De laarste schiep eti
tiingeerde vatizelt- als basis voor de verannvoordelijkheid van miiiisters. 1)e eerste,
itiipliciete vorni deed zich alleeti voor als eii voorzover mitiisters krachtetis cle Grotidwet
plaatsvervatigetid verantwoordelijk waren gesteld voor bepaalde dadell van de Koiling
(regeringsdaden). 1)e onschendbaarheid kwam dati voort uit die plaatsvervatigetide

verantwoordelijkheid.
De afwijzitig v.111 de Etigelse conibinatie door Vati Hogendorp blijkt otitiiisketibaar ook
uit de ijzeren consequentie waaniiee hij het beginsel van de koiliiiklijke Onschendbaarheid doodzweeg. Vatiat- 18()(), toell hij dat beginsel nog had opgetiotiieii iii eeti
voorloper vaii de 'Schets', zou hij de kcitiinklijke oiischendbaarheid tiiet itieer tioeinen,
iloch ill zijii 'Schets' van 1812, noch iti laterepublicaties of redes in de Tweede Katiier.
Dit zwijgeti over het begitisel, met natiie als hij eeti pleidooi hield voor erkentiitig van
miiiisteriele veratitwoordelijkheid bijvoorbeeld ill zijii conitiietitaarop de Grotidwet vati
1823 ot-iii zijil brochures vati 1831)-1831, viel tiaziwelijks op. Wie, tia de piiblicatie vati
de eerste theorie daarover vaii Betijainiti ( :otistatits", cell pleidooi hield voor mitlisteriele
veratitwoordelijk heid weril algetii ee n stilzevijgetid geaclit 11 it te gaa,1 vati de o 11 59 hetid-

baarheid otivel geaclit de Etigelse cotiibitiatie als vertiekputit te tietiieil.
De reden dat V.iii Hogendorp iliet uit de voeten kon met de maxitne 'the Kitig cati do
Iio wrong', was dat het volgeiis hei11 om een theoretische fictie gitig, eeti abstract
detikbeeld, waar hij eeti atkeer van had. Eeii Kotiing kon volgens hetii jitist wei kwaad
doen, zoals her voorbeeld van de laatste Vorst der Nederlatiden, Filips 11, tevens Kotihig
van Spatije, had bewezen. Oindat deze zich vergrepen had cian de rechten van zijii
oiiderdatien was hij algezworeti.
51

4M

Van Hogetidorp, zo blijkt hieruiL oiitwikkelde zijti stelsel hoofdzakeluk iii reactie op het
E,igelse stelsel.

4" (),tist,z,in, II, p. 114.
- Zie hoofilstuk 3 eli itict iia,11£1 hooti13tuk -1, paragraat-4.
Vgl. '1)iscours sur l'histoire de la Patrie' (181()- 1813), Br. t·11 Grd., III, p. 32(1-321.
:l
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Inleiding

Vati Hogetidorp kwam tot de conclusie dat hij voor zijn alternatiet- de koninklijke
onsc]ietidbaarheid Zoil moeten laten valleti eti zoii moeten zorgeti voor eeti atidere
grotidslag. Hij giiig daarvoor ver terug iii de tijd toen, naar zijn zeggen, Engela,id en
Nederlatid nog hetzell-de regerings,iiodel haddeti gehad eti hij beriep zich op een. naar
zijii oordeel, iiog geldig 01'dhollands principe uit de Bourgondische tijd. 1)it principe,
de grondslag voor 'zijii' Nederlatidse niinisterifle verantwoordelijkheid, vorinde een
aspect ofeigeiiscliap vati zijn Oudhollandse soevereitiiteitsbegrip. 11,aarotii begint deze
paragraaftiiet de vraag wat Van Hogendorp verstond onder het begrip soevereiIii teit. 52

)iverse aspecten vati zijii opvatti,ig kotiieii aati de orde, zoals de tiinderitig, de
aatikiiopitig, de aard. verschuivitig, de verdelitig v.iii de soevereiniteit in de 'Schets:
alstiiede de herleidi,ig en'an tot de Bourgotidische Vorsteti.
Vati Hogendorp was et- teii behoeve vati zijn eenheidsstaat op uit zijn Koning te
1

voorziet] rail ecti grote, oria,ilitastbare, Inaar desalt,iettetiliti geliti-liteerde soevereiniteit.
Vati het absolutis,Tie en de autocratie, die Wille,17 1 zou ontwikkele,i, tiioest liij niets
hebbeti. Het ging hein uiteitidelijk 111eer 0111 het kotiingschap dati oni de Kolling
persoonlijk. Net als lietijatiiiti Cotistatit beset-ie Van Hogendorp niaar al te goed dat eeti
Kotiitig niet nieer in zijil eelige een heel latid koil besturen. Zonder bekwame nlinisters
zou dit niet gaaii eii iii zijii blau\vdnik voor de tiiet,we eetiheidsstaat zag Van Hogendorp
eerder ziclizelt-dan Willein h.Is de toekomstige spil van de regering.53 1)e kotiitiklijke
mac-ht, die he,11 voc,r ogen sto,id, Zoil iii de praktijk vooral uitgeoefetid worden door

lic'111 zelt .ils vooriiaatiiste mitiistei wmeii met zijii collega-111111isters. Het zoil vati de

persoon eii het karakter vati de Kotiitig.itliatigeti hoeveel directe itivloed hij op de
regeritigeli het regeritigsbeleid zoil willen uitoet etieii. Bescheniid door hetotiaa,itastbare
ko,iitigscliap zoudeti de 111itiisters iii sta.it zijn 0,11 iii iiaain van de Konitig te regereti e,1

deze zoi, vru blijve,i iii de ketize vati zijii mitiisters. Werden de ministers voor het
weItige beleid parle,iietitair verantwoordelijk, zo begreep Vati Hogetidorp, daii zoticleii
zij bitine,i de kortste keren vc,or hull aatiblijven aflia,ikelijk zijii van hun Noordelijke
ot-Zilidelijke acliterbati. hi datgeval Zoll parlenietitaire ineerderlieidsvortiiing iii de hand
ge\\·erkt 211 daariiiee lotietid wordell. ZOU de grootste partij iii het parletiietit het voor
het zeggeli krijgeti en zoil het gedaaii zijn met de eetiheid. Het onaantastbare koningschap inoest de eetiheid garaiidereii eii daariiiee voorzieti iii een garatitie regeti 11elgische
h e ge 111011ie.

-

-

Hoed.it begrip zich iii het algeniee,i tliec,retiscli otitwikkelde valt buite,i tiii-iii hestek. Vaii
Hoge,idoqi sloot zicli bewust niet 61,1,1 1,ij de eeii <,faiidere theorie.
H. va,1 der Hoeveli. ( Vsbert Karri 1,1,1 Hoet'lidort, Conscniatict-of lilicidal. Gro,ii,igeti 1976, p. 94.
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1. De fundering en aanknoping van de soevereiniteit
D e iii acht vaii de aanst.iatide Nederla n dse Soevere in k 0 ti n iet uit de lu L ht k 0 n ien valle 11.

Waar hij die iii zijii 'Schets' op zoii futidereti, dati weI bij Zoil aailktiopeti, sprak voor
Vati Hogendorp vatizelti tiia.ir tiiem.itid 111iiider dail Thorbecke lialll aati dat liij daartiiee
proble,iien had gehad. Ti,eti deze iii 1839 ile 'Schets' vati Vati Hogetidoqi als eerste

p,ibliceerde, cotistateerde hij dat eeti oinsclirijving v.iii het ki,nitiklijk gezag otitbrak:
"1)e redeli is te zocketi bij de bron. hij de volstrekt 11iet tlieoretisclie 'Schers' n.11
Hogendorp, en iii het oiitbrekeit vati zi,odatiige vooral-gaa,ide tbiteli, waara.111 meti de
„54
iiieuwe Souvereitiiteit ot-Monarchie vastiiiaketi koii.

Waaroiii geeti bepalitig over de c),ischetidbaarlieid, 'eerste kemiierk der Majesteiti die
iii de tiieestc nic u,# cre staatsregelitige n, iiiclusiet-iii die vati En gelatid voorkwatii?, sclirect
Thorbecke met eeti otidertoozi van verbazitigeii ergemis. 1)it gebrek had zich doorgezet
iii de (irotidwetten van 1 8 1 4 eii 1815 eti daaroin had, verotiders[elde Thorbecke,
Willetii I zo latig 111itiisterifle veratitwoordelijkheict :ifk,ititien houdell. Hij begreep iliet
dat deze otiiissie opzettelijk was et i bedoeld om de collectieve vonii te wereti. Thorbecke
had het over 'het otitbreketi vati voor:it-ga.,tide Feiteii'. alsot-de 111011,irchie vati de 'Scliets'

iets tiieuws was. Iii de ogeil vati Vati Hogendorp was dit echter iliet het geval eii iiiocht
dat (,ok Iiiet zijii. Hij had erjuist alles aati gedaan 0,11 de cotititiuiteit vati 'zilii' aloude
soevereitiiteit te verzekereti.
Objectiet-bezieti beschikte Vati Hogeridorp over vijfillogelijkheder, 0,71 de soevereitiiteit
bij aaii te ktiopeti, welke ik kort tia ga
a. Hij kon aatisli,iteii bij de revolittionaire theorie vati de volkssoevereitifteit. Dit was
voor heili Keen reele optic "de leer der theorieti heett otis otigelukkig geii,aakt. wij

moeteti tot de oiidervinding tenigkeereti", zei Vati Hogetidorp iii de eerste
vergaderiiig vaii de grotidwetscc,Iiimissie vati 1814."
b. 1)aarliiee verviel ook aanknopitig bij her geusurpeerde gezag van Napoleon, dat
evetieens geacht werd te berusten op de volkssoevereitiiteit.
c. 1)e derde iliogelijkheid, aansluititig bij het st.idhoziderscliap vati de Republiek, w*

iliet reeel. Hoewel zeer lilachtig ei erti·lijk gewordeii was het stadhotidersch.ip er
nooit iii geslaagd timiieel de soevereitiiteit te verwerveti.51' Los d.1.irrati had
Stadhouder Willetii V rond 18(,1, volledig atitand gedaaii vaii zijn recliteti ezi was zijii

zooti Willeiii VI, de latere Kotiitig Willetii 1, daarvoor gecotiipeiisecid Iiiet gebied
iii 1)uitslatid (o.iii. Fitlda)
d. 1)c vierde optie wa 01,1 de soevereitiiteit te ontletieii Jaii de geallieerde, Europeve

niogendhede,1, die Napoleon haddell verslageii. Deze hachelijke" eti weitligeervolle

4,

Thorbecke,.latitct'kenint op de Groticitigi, Anisterdam 1839, p. 6,1.
(')titsmati, 1. p. H I.

* AJ.(-2.M. C,abrials,

1)e here,1 als dicti,ire,1 c,1 de dieliaar als lieer, Leideti 1989. 1)e soevereiiie

Statei i der proviticies ware 11 t-eitelijk de dieiiareti vall Lie stadhotidergewordeti. Willeiti I wee,
eiiid,iovember 1 8 1 3 aa,ivatikelijk de,oevereitiiteit at, hij wilde dezeltile waardiglieid als zijii
vader, Outsma,1,1, p. 19: vgl. G.J. Schutte, 'Vati groticislag tor breidel cler vrjheid'. p. 21 j7 e.\·.

'

Hachelukoindat dit Hollatid reti „pzichte vandiegeallieerdeilkwetsbaargenw.iktz„u hebbeti
vt,cir eel, lic,g grcitere ,iderlatilig zo, ·el ill ki,Ii,lii.cle ge|,ieileil :31* ill geld .i14 ber.,lii,g r„cir de
bevrij,lilig rail het Fraiisc juk.
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HIN)11)STUK 2

optie h.id Van Hogetidorp jilivt weteti te voorkoiiieti door eind 1813 de leiding te
Iicmen iii eeti opstand tegen hit Fratise bestitur. Hij had 'in naam vaii Oranje' bezit
geiiotiien van het vroegere Reptiblikeitise territoiren het voorlopige bestuurd.aarrati

aaii zicli getrokketi.
e. 1)e vijfde iiiogelijkheid was de soevereitiiteit te otitleneii aa,1 de vroegere soevereitie
pi m iticies (Staten) vati de I eptibliek. V (701 Vati Hogendorp sprak deze laatste optic

vatizelf. HI,e weitiig er iii de praktijk lia verloop vati twee eeuweii ook restte vati

de oursprotikeliike bedoelitig v.iii de U,ize vati Utreclit, aan de proviticiale
:X

soevere i ti i[ei t was 11(,(,it getonid . 1 )eze ()11 dlic,Ilati d.se soevereitiiteit was ima r zij ii a.ird

geeti .ibsolute. 111.1.ir Cell geli,iiitierde ,11:iclit. ingeperkt door de rei-hten Van de

veirchillende statideti. Het tiieeGt spreketide bewijs dat Va,i Hogetidorp hierop
telitggreep was zijti voorste| iii 1 8 1 4 o,ii deze traditic,tiele soevereitiiteit alstiog
fi,mieel ami Wille,11 1 over te dragell. Ten behoeve daarvan wilde hij, lioewel er
ititusseti een kleitie 3, jaar ( 1795- 1814) wareii ver|opeti. als,iog vertegetiwoordigers
vati de pro\·iticies oi,de stijl bijectiroepen. Zijn voorstel daartoe iii de gro,idwetsco111tiiisfie v.iii 1 8 1 4 kreeg geeti stetiti. zodat de fortiiele overdraclit achterwege bleet-"

2. De aard en verdeling van de soevereiniteit
Mitistetis zo belatigriik als de aatiktioping was Van Hogetidorps typering van de niaclit.
() 'el zilii visit op de aard eii (,p de verdelitig vati de foeveremiteit. Keriiiierketid voc,r
de .iard ervaii was dat deze (,pper- ofregeertiiaclit volgei,4 heiii Oildersi·orpen was aa,1
het reclit. Iii 1787 <cliiret-V.iii Hogeiidol, al:
"1 )i· Sc)u rereitic m,1 i h t is evenwel rolgens h.are ilistelli ii B verplicht Hii i rei ht te doeti . zo

dot,r \\·etten te geer·en. als il()(,r deze|veli te laateli werken. 0,itier opziclit van geregelde

Itegth.,Iike,i. Als zij tiiet Iiieer .i,Ii) dat ocittiterk belitit„·ourilt. als zij zelt- het onrecht
ri,orst.,at. zc, blijft deti Verongeli.ikte,i. die iii de,i sta.it gebraclir zijii. die ,·66rde i,istellitig
der Suilvereiniteit p|.lats voildt Iiiers .ltiders ),·er 0111111111 liatuilrlijk rei·lit te haildhave,).
„.
dati de tiiiddele,1 lic)(,r de liatitur a.iii elk verleelid oni zich tegeti otirecht te verzette,1

"

1 )e fi,rniele grond+lag \'.iii de republiek. 1,1 Br. cli (kd.. III. p. 91 e.r. ic te vilideli hcie

i:ic<),istittitic,iieel Vati Hogendi,rp cle regeerpriktijk ,·m de Iterubliek achtte tril opziclite v.iii
tie Uiiie vati Utreclit.

'" Zie (),it.,·mail. 1. p. 813, 82: vgl. p. 39·1. st.itidplilit V,ai, Maanefi. Ierder iii fio,-et,iber 181.3 had
Van Hc,getidorp .11 rergeet-s geprc,beeril ,·n egere regeliteii bijeeli te krijgen om 'de I'ritic uit
te rt)/peli'.

"

Uit'(;edachten over den Sta.it vati Zaketietide iniddeleti van reddi,igbegiti 1787' NA. Van
Hi,gelitioq'. 37. ,11,ap 1789. V.iii H<,gelidorp hield conseque,it .ian deze cip\·atting tiver
wn·erei111teit vast,
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Soevereiniteit was bij Vati Hogetidorp 1100it willekeurige macht, tiiaar aail recliterlijke
«1
colitrole oilderworpell regeeriii.icht. Hoewel de oppertiiacht,<'1 was soevereiniteit bij

hem evetitiiiti altiiacht, tiiaar gedeelde ot-gezatiiatilijke Iiiacht
"niaar dat deeze Opper,11agt derhalveli 11iet belioeft bij deezeil ot-geetien, timh bij eetie
Vergadering .illeeti, te blijve,i, otiidat ze tiooit tiieer blootgesteld is Jaii izi isbritik, d.111 juiJt

als zij niet verdeeld is (...) zodat de veiligste weg tegeii nitsbruik de \·erdeeling der
Oppermagt is eti de beste verdeeling misschieti de E,igel5che is, welke dc iliterlijkheedeti
..,13
eii dei) imai,i, tiiet eeii gedeelte der zaak, geheel stelt iii liatideti vati deti Koliiiig,

Soevereitiiteit was daarbij ook ti·itelijk histi,risch bepaald. 1)e oiiderdatieti haddeti
bepaalde recliteii, dat wil zeggen eeii aatideel iii de soevereitiiteit, ver\vc,rven, die de

soevereiti nioest respecteren."4 Soevereiniteit was kortoni ee,1 teitelijk gegroeide
verdelitig van wederzijdse rechten eii plichtell, die satiietiwerking i,iipliceerde eii die

gekeniiierkt werd door colitinititek. Al wat daarotiitrent vastlag, werd door Vati
Hogetidorp satiiengevat inet de terni 'cotistitutie'
1-let ziclit op het toch al weinig tlieuretische scievereitifteitsbegrip Vall V.iii Hogexidorp
is sterk belenitiierd doordat zijii belangrijkste beperkiiig op de macht vati de soevereiti,
zijii itidividuele tiii,iisteril:le veratitwoordelijkheid, otiderdrukt raakte (zie paragraat- 3
hie nia). 1) e hatid havii ig vati de legaliteit vati niachtsuitoefellilig, die bij Vati Hoge 11 dorp

ititgatigspunt was, raakte daardoorotiderde Grotidwet vati 1815 \·erlatiid. Hetdoorhem
voorzietie parle,iietitaire aatiklaclitreclit tegell itidividuele iikitiisters bij oiirecht (dadeti
iii strijd illet de ((:rond)wet) vati de soeverein of Koiiitigregeringfleider), kwani iliet toI
l e v e n . D i t z o u e r, 11 i e d e d o o r a i i d e re t h e o r e t is c l i e t e k o rt k o n i i i i ge 11, z o a l s e e 11 (,11 d i t i d e l ij k
I.

wetsbegrip eti oiiditidelijkheid over de otiivatig vaii de macht vati cle foevereiti. toe
leideti Liat eeti a 11 der soevereiniteitsopvattitig dati de zijtie zo u „'c,rde 11 opged rotiget i aa n

de Grotidwet vati 1815 (zie daarvoor liocitilstuk 5 e,17)

"'

I.

Vgl. voor deze oiide soevereitiiteit bijvc,cirbeelil Siliioli vati Slmgelatidt, St,1,1,Limdicit· (;eschri/It'll,

Aiiaterdatii 1784, 1, p. 26.

"' 1)e tert,ien 'opperliiacht' eli 'soevereii)iteit' werdeti door Vati Hogetidorp dubbelzintiig eii
i iii

i erlij k tege i istrijdig gebrilikt. E iierzijds stolld de ten n voor lioogste of-beslisse nde niaelit (bij

de Sue\'ereili lag lier Zwaartepulit vail de liwi ht). hi d.it aspect A'as die tiiacht juist niet
deelbaar op straffe „iet lai,ger de hoogste nwi·ht te zijii. Atiderzijds wa de hi,i,gste otsoevereitie illacht volgells Vall Hogetidorp altijd cell gedeelde iii.icht. HU bedoelle dat de
"'
,

,

hoogste of soevereitie tiiae|it nooit eet) absolute tiiacht itihield.
'Vocirloopige beschouwiligeil ell Jaliteekeningell vi,or de samelistellitig v.111 eell C.;rolidwet'.
NA, Vati Hi,gelidorp. 122 L. blad 15 eli 16.
Vaii Hogetidi,ip "bet is daarleiiltegeii veel wijzer, eet,ige deleti der Clpper,11,169 hier, e,1
atidere daar te plaatseli. utI op zi.111 Eilgels,-h, de,i Moilarcil pa.Ile,1 te stellell. cil ileti ()11der,1aaii Regreti toe te voege,1, zo egter dat Lie Motiarch het hoot-d bli.iIi.", als vorige noot. blad

"'
tit

41, bladzijde 3.

Oild, Hit tollstilliticilll'Cl TI'Clit Vall IICI Ko,ii,iL·ri/k der .\',·dirl,utihit, 2' dn,k, 197(). 11, p. 18%< e.v.
Zie voor latige teniii.iii eti-ecten v.iii de verdriligitig vati Vali Hogeildorps gkvereitiireiwi,11cept liooldstuk 12, paragrad 6, punt 1.
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3. Argunienten voor de verschuiving van de soevereiniteit
hi 18(11 vultooide Vati H oge,idorp al de verse-liuivi, ig raii liet zwaarteptitit val i de niaclit
dc,or iii ee,i verklaritig ()ranje voor te dragen als staatshoofd.4- De regering vmi Ko,iilig

Lodewijk Nap olec„i (18(16-181(1) bracht hem tot de uitwerkitig van zij,1 stelsel iii eeii

coticeptgrotidwet. Vati Hogeridorp schreet-achteraf iii 1817:
"Toeti de Natie. door de lill|digilig \'all Koniiig Lodewijk. aa,1 eene,1 S ,uvereilieii Vorst
gewetid. eii de denklieeldell vali r·(,lkss(,u\·ereiniteit geheel ter zijde gesteld wareti. ii·ierp
ik cle 0 u de k lu,sters .1 4-eli stelde de ( ; r,),id\vet op. z„ als i k dezelve aa,i de,1 Pri,15 bij zij,ie

koiiist iii 1 813 0,·ergaf.""X

1)e oude kluisters waren de vmegere proviticiale £(,evereitiiteit e,i liet timiieel daaraa,1
otidergeschikte stadhot,derschap. Hijhad iii zijn 'Schets' aan de Pritis rail Oratije de
foe\·ereitiiteitopgediagen eii de oude Stateii-(:eneraal otiigevortiid tot de vertegenwoordigitig vati het hele vi,lk. Iii zijii '1)iscours s,ir 171istoire de la l'atrie'. ecti denkbeeldige
gericht tot de Pritis van Oratije geschreven tussen 181(1 e,1 1 8 1 3, gaf hij er
de reclit\·aardigifig voc,r. 1)eze k\\·.1111 tiee! op het betoog dat de liattiurlijke orde der
ill (,11 O looK

ditigeti iii Hollatid door bepa,ilde otiigtandighedeii gedureride tiieer dati twee eetiweii
verstoord was geweest. Het was vc,lgetis heni beter geweest als de stadhouders de
coerereitiiteit vati de \·roegere Vorsten waren gam bekledeti. Er had zich dan eeti
111 c 1 ti arch i c kil l 111ell oi i twi kkele,i, die cle oii twik kelm g ilacir de gec en traliseerde eeti heids -

<taat otider de Hotirgolidiers crl Habsburgers liad \,oortgezet.'"

1,eze 'c-orrectie' vati V.iii Hogeridorp op de geschiedenis iiiag historisch gezien
aativechtbaar zijn eii vreetiid overkc,111eti, de bedetiker had daarvoor mitiima,11 drie

begrijpelijke tiiotieve,i. Het cerfte „·74 ecti gel<,c,tivaardige rechtvaardigitig voor de
eeniiiakitig rati de soeveremiteit iii Hollaiid. Het tweede was het zicli verse-haffeii van
eet, basis v ,or ziji, itidividtiele millisteriele verailtwoordelijkheid. Het derde was het
zoveel mogelijk tegenioet kuii,ieti kc,meii aaii de door eeti tiieerderheid vati de Belgeti

ge\\etivte a.itisltiiting bij zijii o,ide (;rcitidwet, de lilijde liikotiiste. "
Wat het eerste liiotiefbetreti, wat leverde een liteer aanspreketid argiltiietit op roc,r de
eeti,iiaki,ig vati de soeverei,ifteit dati de c„,iftateri,ig dat het Oranjelit,is (zc,genaaii,d)
al liteer dati twee eetiweii recht had op de kotii,iklijke waardigheid? Vaii Hogetidorp
peelde hier,iiee ook iii op het teit dat de stadhotiders inderdaad vaak ki,nitiklijke alltires
hadden gehad L.11 iliet zeldeti over tiieer 111acht h.addeii beschikt dati huti provinciale

opdrachtgererr. Het werd met a,idere woordeii (weer) de hoo te tijd \·oor het
verlieffeii van eeti Oratijestadhouder tot Koning. 1)e 'koningsmoord' op Wille,71 de

Zwijger iii 1384 kon eindelijk w ,rderi goedgetiiaakt. 1)oc,r het leggeii \·ail een
verbindiiig met Bourgotidie via Willetii de Zwijger werd de soevereiniteit vati Willetii

'

1)e i 1·rk/,in,te 11,1,1 /,ct Sm,its/,tit,1,id v.iii 18111 was volgetis J.M. ran Eysinga: '1)e britg tu:schen

bet grc„id„·ettelijk recht der ilepubliek der Veree,iigde Nederlanden eti dat van lie wedergehi,orte', .1 8·d<·th·li,writ ,·an d,· AP,ituiklii£·c' AL;,di,nic· i·,m it,rtct,scha ,li,·,i. deel H2. serie 11.1936, p
189-210

S

-

.

B: m(A·d.. V, p. 85,
H. vati der Hoe\·eti. (:tishert K,ircl t•,1,1 Hite'."d"rl'. p. 59.
Een lirabatits latidcharter uit 1351 dat itisprjak ilizake bestuu r en reclitspra.lk ell filiancieti aail
lie Oliderdaiieti vati de toetini.ilige hertog(iti) garaiideerde.
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I als het ware voorzieli vati een eetiwenoilde historische colitinuiteit, nietaangetast door
Engelse orischeiidbaarheid of Fratistlicoretische volkssoevereiniteit.

Dezelfile redelleritig koll ook dietien ter rechtvaardiging vati de niachtsverniitideriiig vati
de niei,we Staten-Generaal ten opziclite van die vaii de oucie. De nietiwe zoit hersteld
wordeti in zijii oude en eerbiedwaardige, vroegere functie van bewaker vall de
grondwettige rechten van de standeii eii her volk. 1)e stadhouder, tot dati toe daarvati
de hoeder, koii die tiitictie ikier ineer vet-vulleii otiidat hij als Kotiitig liu zelfde hoogste
macht werd.

Het tweede belangrijke niotief voor de gatig naar het verledeti was de altertiatieve
grondslag voor zijii ministeriele verantwoordelijkheid. 1)e tiieuwe Stateti-Generaal zou

voor zijii taak de beschikkitig krijgen over eeii oud tiiiddel, dat alleen qua vortii
verliieuwd was: liet directe parleinetitaire aanklachtrecht tegeti niitiisters. Het mogeti
aatiklagen vati een ininister iii pliats van de Vorst had al iii de Bourgotidische tijd als
principe bestaaii zoiider uit te gaaii van de onschendbaarheid vati de Vorst. Ill Zijil lileest
sinipele vonn gitig het daarbij otii eeii plaatsvervangetide stratbaarlieid voor onrecht
begaaii door ofiti tiaani van de Vorst. Deze stratbaarheid verotiderstelde de mogelijkheid
de betreffetide mitiister voor een daad van de Vorst aaii te klagen bij de rechter. Volgetis
Vati Hogendorp was dit oude beginsel sindsdieii altijd blijven bestaan eti zou het dits al
111eer dati twee eeziwen zijn toegepast. 1)it priticipe konit hierna iii eigeti coiiititetitaar

v.iii Van Hogendorp op het doel vati de 'Schets' tiader aan bod. Het derde motietspeelde iii op de rond 18()() iii Belgie vrij algenieeti gebleketi wetis 0111 de soevereitiiteit

vati OraIije over het Zuidei i te erketitieri, tiiaar dati wei gebotideti aati de Blijde
Inkoniste. 7I

4. De soevereiniteitsverdeling in de 'Schets'
Respect voor eeuwetioude continuiteit stond aanpassing en verbetering niet ill de weg
Vaii Hogetidorp liad zich, sclireet-hij, at-gevraagd wat de beste soevereitiiteitsverdeling
zoo zijn iii de nieuwe eenheidsstaat en hoe de gebrekeii van het republikeiiise stelsel
kondeti worden vernieden. De liu volgetide citaten geveti de wijze vail verdelitig iii de
'Schets' aan. Ze zijn deels ontleend aan het dagboek (geheitiie aaiiteketiingen) vaii Vati

Hogendorp van niei 1817, uit een deel niet als titel 'de Grotidwet'. Behalve dit
coiniiientaar achterat-gebruik ik elementen uit de eerder gesclireven toeliclititig op de
'Schets'.71

"1)e Souvereitiiteit uit deli boezelii der Staten overgebragt tot het Hootil vaii de,1 Staat
was eigetitlijk de karakteristieke trek vati moli Oiitwerp

Met atidere woorden: Ik verschoot- alleen het zwaarteputit van de niacht: van de
Reptiblikeitise Proviticiale Stateii tiaar de Vorst. Dit kentiierk vati zijn otitwerp liclitte
Vati Hogendorp etikele passages verder toe. Hij wilde niet die verschuiving dvan de

-1

H.J. Elias, '1)e Nederlandse voorgeschiede,iis' in De,Veschictienis van

de

17cle,isc,et'dailitc, 1, p

2(16 e.v.

2

De toelichti,ig op de 'Schets' had Van Hogelidorp tiaar eigeti zegge,1 tegelijk inet de 'Schets'
in

1812 geschreveii. Br. eu Ged., V, p. 89.

-' Br. cit Ged., V, p. 82.

26

HO(,FI,STUK 2

gedeelde soevereitiiteit van de proviiicies. oorzaak van onderlitige partijtwisten en een
zwak buitetilatids beleid vati de Republiek. Iii de daarbij gegeven arguinentatie had Van

Hogctid<,rp zijii itidividuele tiiinisteriele verannroordelijkheid verweikt. 1)it blijkt uit
de atialyse van het tiavolgende citaat:

'Beter „·as de oude Regeri,ig ,·66r de liepubliek met eeli Sotiverein Hoofd. niet de
Uitzcitideritige,i a,iii de zijde der State,i, ter bepalitig zijner magt en bescherniilig der
natic),1.ile vriiheid."

Ik cuisiveer hienia (,tiderdeletivati ditcitiat. lk 'o,ide rce<·liite '\vasdie vatide Boiirgo,idirche (; raveii eii Habsburgse Vorsteii vati v66r de R eptibliek. die geregeerd haddeti illet
tegetiover zicli de Stateii (vertegetiwoordigers vati de statideti).

Met de

'11 it z c ), i d( ·i7 11 (14·1 1 aaJ i di· :iidc· d<·r .< m tc, i ' b e d o e l d e h ij b e p a al de re c h t e 11 ( u it z o n d e rit i g -

en -lees itiperkingen - op de soevereiniteit) die de vroegere Vorsten hadden toegestaan
aaii de Stateii. Dit waren de 'privilegieti', waarvoor onze voorouders de wapeneri hadden
opgevat

-eli dezeii innesteii tiu in eetie (Grotidwet verzanield en klaar beschreven wordeil; de
( ; <)11 dwet m oest d oor deii Sou re rei 11 bezzz'oreti word eli. zoa Is oudtijds de l'rivi legieil, eer
1,74

Hilde Regeritig aaiivaardde. Wijders behield ik alles.
De heritivoering van het oude regeertiiodel vati v66r 1572, inclusiefde verschuiving van
het zwaarteptint vati de niacht. was volgens Van Hoge,idorp het etiig werkelijk tiieuwe

iii de 'Schets: Het soevereitiiteits,1.itideel v:in de Staten. hun rechten, waren nu voor het
eerst verzatiield iii eeti gesclireve,1 (irotidwet. '

'72,· bc·pah,W zi,ncr m,id,t.' Met dit zinsdeel gat-vati Vati Hogendorp aan dat de niacht van

de Koning begreiisd zou wordeii door de Staten-Generaal. Deze mu de Kotiing aan de
(;rotidwet nioeten houden. '61 bc·sdit·rtitilie der,iatio,1.iIci,rillicid' dtiidde aa,i dat de Stateii-

(;elienal op zoil illoetell konien voor de rechten vati het volk.
Hetcoticrete tiiachts,iliddelom deze twee taken te kiintien vervitlleti was de (itidividuele) Ininisteriele veratitwoordelijkheid. 1)e nietiwe Stateti-Generaal zou hetzelfile reclit
krijgeti. dat bestaati had v66r 1572, otii iii plaats van de Koning de ministers voor
Rchendingen van de (Grond)wet verantwoordelijk te stellen. Het enige verschil niet
vroeger was dat Vati Hogetidorp de wijze vati toepassi,ig vati die mitiifteriele veratitwoordelijkheid geti,oderniseerd had tiaar Engels voorbeeld.

5. Het Bourgondische principe 'Engels' toegepast

Aatitekeni,igen vati Vati Hogendorp over hoe hijzijn Boi,rgondische priticipe (het
bet:iiisel) cotiibitieerde met het Etigelse aatiklaclittitecliatiistiie (de wijze vati toepassilig

4

Br. c·,1 Ged., V, p. 83.

' Iii eeii door Colenbrander niet afgedrukt deel vati cle toelichting op de 'Schets' ,taat de ziti
"wij hebben er uit vroeger tijde,1 bijgevoeg,1 een Vorst a:Iii wetteti gebolideti". J. Steur,
'1)ocutiietiteii betretTetide hetotitstaaii der grc,tidwet v.iii 1814', B.1 fGH. dl. 78. 1 964, p. 264.

VAN HOC,ENDORPSMINISTERIE[E VE.RANIWL)(.)11.l)ELIJKHEit)

27

of organisatie van het beginseD oiitbreken.76 Een exegese van de toelichting op de
'Schets' geeti globaal zijii bedoeling aan:
" 1)aar is veel i li deze (-,rolidwet vooral 111 et opzigt tot de,1 Souvereitieli Vorst eli de Statell-

Cielieraill, lietwelk overeetik oi}it Iii et de Etigelsche C:otistitutie, e ii echtertiiaarged e eltelij k
uit dezeive otitleetid i;. 1)e ware rede van de overeenkoiiist is deze: de aloude Engelsche

Constitutie was zooals de olize, eti zooals iii oude tijden de Constitutie vaii alle Noordsche

Natieli was."
De op Eiigeland lijkende regeling vari de positie van de Vorst en de Stateii-Generaal was
minder Etigels dan her leek en was iiiet steeds aaii Engelatid otitleetid. De gelijketiis
kwam voort uit de getileetischappelijke voorloper vati heide: de otide Noord-Europese
(lees: Bourgondische) constitittie. Van Hogendorp bedoelde het oude regeermodel
waarin dc Vorst als hoogste niacht tegeiiover de Staten stotid. Iii de praktijk had de
Engelse Koziitig die positie ititussen verloreti, ook al was hij iii naani en t'ortiieel
zogenaanid nog de hoogste illacht. 1)it gold tiiet voor de Nederlatidse Vorst, otiidat deze
in het stelsel van Van Hogetidorp die hoogste macht nu eindelijk pas gekregen had. Eeti
vergelijkbare misvatting was denkbaar ten aanzien vati de tiiacht van de Staten-Getieraal.
In Engeland leek het parlement tomieel nog de niindere in inacht tell opzichte van de
Konilig, terwijl tilaterieel eell parletiietitaire tiieerderheid de hoogste macht gewordeti
was. Dit was niet het geval tiiet de Nederlandse Stateii-Generaal, die veel tiiiiider 111.icht
had dati het Engelse parlenient. Ketitiierkende verschillen die Van Hogendorp iii de

grotidwetscotiimissie van 1815 zi itdnikkelijk zou noetilen, waren het ontbrekeii vati het
ontbindingsrecht en anders dan in Engeland, een tietijaarlijkse begrotitig voor de vaste

uitgaveti." 1)e u irdrukkelijke waarsclitiwing v.in Vaii Hogendorp regeti het idetitificeren
vati het Nederlatidse stelsel niet het Engelse k;iii ook gediend hebben ter voorkotiiing
vali eell verkeerde Conclusie uit de overiiatiie vati de 'inipeachtiient'. Deze inipliceerde
tiiet de overnatiie van de Engelse conibinatie.
Na iii elk geval de tiodige atitand te liebbe11 genomen vati het Engelse stelsel kwani Vail
Hogendorp in zijn toelichtitig op de 'Schets' tot de 1110tivering vail de overtiatile vail
de impeachinetit'.De clestijdse Noord-Europese Staten hadden de taak geliad 0111 voor
de privileges ofrechteii vall de statideti op te kotiiell. Het gez.imetilijke oude mcidel had
zich in ieder land verder otitwikkeld:
"Zij (die latide,i. PvV) hebben alleii veranderitigeri daarin gebragt, eti de Eligelhclicil de
beste veraii deriligen.

De toepassing van het oude Bourgondische priticipe had nergetis eeti meer effectieve
vortii gevondeti dan in Etigeland iii de figiiur vati de 'itiipeachnient'. Daaroni had Van

"

Dit is merkwaardigomilat Vati Hogetidorp altijd aatiteketiitigen niaakte. Opvallend is ook dat
eeti verwijzing twar de Bourgoildische regel alleen ill de toelichting op de 'Schets' vi)orkwal 11.
Iii later werk, zoals de Bi/driwen vati 1823 e,i de brocliures vati 18311-1 831, zweeg hij daarover.
Heeft Vati Hoge,idorp wellie-ht i} a het 11 lisi ll kken vati Zij 11 directe parlcitieiitaire aatiklachirecht
iii 1814 eii 1815 aatiteketiinge,i die zon oorsprotikelijke bedoeling aa,igaven, lateti verd\f ij1/il?

77

Ontstam, il, p. 16-1 en NA, Van Hoge,idorp, 123,112, niet door Cole,ibratiderat-gedrukt deel
vati eel, rede van Vati Hoge,id orp iii de 61·011 dwetw oilitilissie vail l 815 v,iii 25 nie i 1 8 1 5 over

de zin van tietijaarlijkse begroting
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Hogendorp deze ronii ben ust nage\·c,lgd.-'8 Wij hadden al ee,i goed niodel onder onze
1.latste r·orstei] el] dilar kolideti we i]ii de la.itste liatid aciti legger], 1111ar d.,11 111(iesteil wij
"r·eele ditigeii„-"
z 00 m Itc I rigte, 1 alc de E tigelscheti, olit dat dezelve de olidervitiditig vc)(ir
zich hebbeti.

Kortoin, weg met het 'interregtimii vati de Republiek' en tertig,iaar de oude verhouding tusseti de Vorst en de Staten. Iii de wijze waarop de vernieuwde Staten-Generaal
op zoti ktimien kotiieti voor de belatigeti vati het volk, ging er niets boveti de Engelse
voriii. Het directe parlementaire antiklachtrecht tegen niinisters ofivel het dreigiiiechanistile zori dieliei] als at-greiizing van de liiacht vati de Soevereiti en oni op te kotiien voor
de rechteti vati het volk. In de uitdrukkitig: 'gedeeltelijk oittleend' a:iii de Engelse
constitutie (zie tweevooriaatste citaat) verwoordde Van Hogendorp dat het bij de
oritlening tiiet otii het principe, iliaar otii de wijze van toepassing gitig. 11.,artiiee werd
di,idelijk waarom het directe parleiiientaire aaiiklachtrecht de laatste hand zou leggen
aaii het goede oude (lees: Bourgotidische) regeerniodel:
"Beter was de otide Ilegering vcicir de Republiek met eeii Souverei,i Hoofd. met de
ilitzo,ideriligeil aan de zijile der State,1, ter bepalitig zijtier 111agt eii bescher,11itig der
Iiatio,iale vriiheid."

Sain etige vatzei Vati H oge,idorp: de K oililigis bij ons.ils So eve re iii zelfverantwoordelijk
roor zijii bestiiur. niaar binileil de gretizen Vail het recht. Gij, Stateti Generaal. moet die

gretizeii bewaketi eti opkoineti vour de rechten vati het volk. Haiiteer ciaarvoor het
dreigmiddel v:iii bet catiklachtrecht tegeti de tilillisters, bet middel waamiee gij uw rol
/1
als bewaker vati de Grotidwet waar killit tilikeii.
Ile vraag is weI of Van Hogendorp zo maar, zonder enig iiader houvast, terug koii
grijpen Iiaar eeti verotidersteld, eetiweiioud Boi,rgondische priticipe eti dit, behalve iii
zijii keuze voor het otiderliggetide regeritigsmodel, zo tiiaar coticreet koii vet-\\,oorden
iii zijii aaiiklachtrecht (art. 6 'Schets')11)it lijkt op het eerste gezicht nogal twijfelaclitig
Sloot Vati Hogendorp inderdaad aaii bij eeti oude traditie of had hij die ilit de lucht
gegrepeli?

6. Over de oorspronkelijke Bourgondische ininisteri le verantwoordelijkheid'

Wie, bij gebrek a.1,1 111ateriaal vati de hand \·an Vati Hogetidorp zelf,»1 op zoek gaat Iiaar

de broti waaruit dize vour zijii liourgi,tidische figilur putte. vitidt tiiet direct eeti

tiet prilicipe was Oudht,liands. de Wijze van toepazing Engels, waaruit Vati Hogendorp
atleidde dat het om eeti Hollatidse eti niet oiii eeii Eiigelse ver.intwoordelijkheid van tiiiti isters
ging: vgl. het citaat uit zijn conceptrede voor de Tweede Kanier uit 18 17 in paragra.if l. punt
3 hierboven.
'

"'

1)it £111 het vorige citaat: ()111.01Mt. 1. p. 57.

1 )e Nederlatideti liepen in deze volgens Vali Hogendorp achter oi,idat de figuir zicli, hij
gebrek aaii eeti Koning, niet had kuntieti otitwikkelen tell tijde v.iii de Ilepubliek.
Zijii '1)iscours vir l'histoire de la l'atrie' (181( 1- 1813). Br. r,1 (;d. HLP. 317 e.v. bevattet,em
Wort vall sallietivattillg vall deze

tlieorie. 111 aar cell eclite

otiderhouwing olitbreekt.
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aanknopingspunt iii de conteinporaine oflatere literatuur.H' Ging het oni min ot-nicer
persootilijke derikbeelden van V.iii Hogendorp eti is een decl va,i zijn papiereii, die licht

wierpen op zijii Hotirgondische priticipe, wellicht terecht gekoilleti bij Floris Adriaaii
v,iii Hall, de latere :iiinister? 1 Van Hogendorp ketide Vati Hall Qetiior eti welliclit via
..4

hetii ook dietis zooti. V.iii Hall junior hield na het overlijdeii vaii Vati Hogendorp in
1834 een rede ter nagedachtetils (gepubliceerd iii 1835). waarvoor hij m,ateriaal kreeg
van een zoon van Van Hogendorp.Ri Maar een bewijs dat Van Halljunior over relevatite
matiuscripten vati Van Hogendorp heeft kittineri beschikken, levert dit iliet op. ....
Vall
Hall gitig iii zijii deels atiotiietiie, latere publicaties onniisketibaar uit vari hetzelfde
principe als Van Hogendorp en sloot iii zijn betoog opvallend goed bij hetii aan.
Aa,iwijzitigeti dat Vail Hall zelfeen studie tiiaakte over het onderwerp vond ik iiiet en
hij was. voorzover mij bekend, vrijwel de enige die, behalve Vati Hogetidorp zelf. zo

specifiek ret-ereerde aaii de Botirgo,idische broti.»7 1)e publicaties vati Vati Hall
verschetie,1 pas in 1829 eii later (184(), 1848 ell 1849) e,i bevatten verwijziiige,1 tiaar
vroegere bronnen. Ook al public eerde hij zijn artikeleti zo veel later, dit sluit een
verbatid inet eeli veel vroegere tekst van Vall Hogendorp niet uit. Uit hoofilstuk 6 van

deze studie zal blijken dat publicaties over niinisteriale verantwoordelijkheid iii het
Noorden in de periode 1817 tot 1829 opzettelijk oriderdrukt werden. Mogelijk verwees
Thorbecke iii 1841. zij hetzoriderconcrete bronaanduiding, ook iiaar het Bourgondische
priticipe, getuige het navolgetide citaat:

..

iii artikeleti. zoals dat van C:. vati der Kieft en H. Slilitskamp over de Staten-Generaal iii resp
de periodes 1464-1555 en 1555-1593. in de bundel: 5(JO icirci, Swk,1-Gi·niraal i,1 di ,\Wer/ande,1. Asseli 196-1. vi),id ik hier\'oor geeti aaiiknopitigsptilit: zie J. 1 )rion. Adi,Ii,tistratic' (-{11% friz
recliter. )eti Haag 1 958, p. 31. Grcite (latik be,i i k versch u Idigd aan dr. 11eatrix Jacobs vati de
1

I ,

.,

vakgroep rechtsgeschiedetiis vati de Universiteit vati Tilburg voor haar hulp bij het zoeketi
tiaar coticrete sporeti van de 13ourgot,dische traditie waar Vati Hogendorp zicli op beriep
Otiidat het otizeker is of-de uitkoniste,i vaii dat o,iderzoek iliderdaad flaan op die traditie, l.iat
ik ze hier buiteti belia,ideli,ig.
Vati Hall was m inister vall Justitie val, 1 april 1842 ec,t 7 111,1 art 1 8 44. als opv ,lger va,1 V.iii

Maaneti. Vati 22 september 1843 tot 1 jaiiuari 1848 was hij mitiister vati Filiaticieii. 1),iariia
was hu tiog nieertiiale,1 tilillister.
1)eze sprak op 14 augustus 1827 eeti zalve,ide. weitiigzeggetide redevoeritig ilit (,ver de

(;rotidwet van 1815 voor de algeiiie,ie vergaderilig van de Maatschappij tot Nut rail 't
Algeti,ee 1 1. Mai,rit C on ieliA vati Hall. Iledez oeriti g (iver de grc, n dwet \·oor liet K otiitigrilk
der Nederlailden. al< overeetikomstig met den staat otizer maatschappelijke verlie·htiiig eti
liesc-11avitig, eti geschikt 0171 die te bevorderen.
l,egi,isele,1. Anisterd.uii 1932, p. 16(1 maakt
11ielding vati het t-eit dat Willetii vati Hogendorp de Iiodige bouwstoffen geleverd had a.ati Van

- L.C. Suttorp, F.,4. t,a,1 Hall m zii,te co,istittitioliele
H.111.

"' Iii J. de Bosch Ketiiper, Haildlciding tot dc kemils der ili'le,ischap der :cimettlet'i,N C,1 11,1 hit
Xedi·rhindsdic' Swts,·ret. Di·rdr diet. Ilet m:derititilisclie stad|sregt m stdatsbestillir, Ainsterdatii 1865.
p. 374-375 vindeti we ook ee,1 vage e,1 korte verwijzing tiaar de Bourgoridische traditie van
V:Iii Hogencic,rp me't vem·ijzitigeti m. ar Hooft, Vati Hall en Vati Hoge,idorp zelf. Over het
priticipe schreefl)e Bosch Kettiper "dat de spore,i va,i de strafregtelijke verantwoordelijkheid
der vorstelijke atiibtenareti reeds gevotide,1 wordt van den aativarig af. toeli het vorstelijk
gezag di,cir ret:te,i en privilegifii van het volk beperkt werd. zodat olize Hocift reed, schree f.."
' Er bevitidt zich iii de collectie Van Hoge,id<,rp een inap niet uittreksels, waarbij Van Hall
ka:itteke,iingen liecti ge,iiaakt. Zie ook Suttorp, 1 ..4. 1,41, Hall, r. 137,2, punt 7.
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"Het verdtentopiii erkiiig, datnietalleeiinaarilestelsels vati constitu tioliele wetgevitlg
v.111 etige]sche,1 eti fralischen. Iiiaar eve,1 zeer tiaar die vati duitscheti oorsprotig, her

regt 0111 de mitiisters Jan te klage,i voor eeti weze,ilijk regt der Lands- ot-Volksvertege 1 1%,0 0 rdigi,1 g \,·i,rd t erk e,1.1. (.) p liet (-: oil gres te W eetieil verk laarde ti de ge p 0 1,]i ag-

tigden vati schieralie cluit,che S raten, dat otider het mi,ilin m van regtet, der alotii iti
te voere n ' Lalid jt.iii de' voi) ral het o ude regt 11 oest worden begrepeti, 'die gesetziii:issige Bestrafung schuldiger Staatsdietiers'i zu forderti' Inderdaad illag meil de eigell:,chappe,1, geeischt 1,1 he,11, die verbotideti is op Initilsteriee| regeerbedrut, Lie Wet 111

llc |laild, gestadig t ,c te zieti, sleclith ill cell ci)|legie, als dat der Stateligetier.1.11,
c,tiderstille,1 (...) Zi>i, icm.ilid ot-eetiige miagt iii deti St Jat, moeteti Zij beroegd cii
I.
verpligt zuti, t<,t geregtelijke ver,·olgilig, des 110(,ilig, te besluiteli.

Hoe Vati Hall ook aati zijii iiiateriaal kwani, de liiertia volgetide beknopte weergave

vati de betreffetide uitlatitigeti werpeii ecii liader licht op het BoL,rgotidische
priticipe

Iii het politicke blad de No„nistar. dat sinds september van dat jaar verscheeil,
publiceerde Vati Hall cip 23 okti,ber 1829 atiotiietii eeti artikel 'Veratitwoordelijkheid der staatsdietiareti olider de Nederlatidsi he (irotid\vet'. 1)aariti beti,ogde hij
dat illitli teriele veratitwoordelijkheid al stailide uit de tud van de Grave,1 v66r het
Huis vati Oratije. De at-spraketi tusseti Vorst eii volk itit die tild goldeti volgetis Van
1-1 all iiog steeds en \\'areti bij de Grotidwetten van 1 814 eii 1 8 15 niet at-geschaft. 1)e

Vorst was gehoudeii deze te eerbiedigen krachtetis zijn eed. Bevele,i ill strijd
daar,iiee 111ochteti niet wordeti opgevolgd en een staatsdietiaardie dat wei deed \\·as

stratba.ir. Nit lietii gee,1 .ilidere straf dreigde da,7 („itslag ki,ii hij zich ook niet
verschotieti. Van

H.,11

beriep zicli (zotider verdere vitidplaats) c,p etikele citateti vati

de 'ge,chied,chrijver' Hoott
··dat '5 Lailds ,·o„rregt 11<)g A. gelijk voorheell. den Vorst misleid door kwadet) raad
tot re,ielijklicid te bretige,i. mit dailt·litkt· stral del:V,icit, di,· di· I 'firs,t·liike 111,1.i, Inisbritikt
,

.111

hd,b,n.

De grotidwettige niacht van de Koning werd hierdoor niet verzwakt, want het ging
alleen oni gevallen dat 111iijisters he,11 bijstoildell iii het overtreden van wetteil ell

iiiet oiii wettige dadeti, waarin de Kotiitig volledig vrij was. Van Hall coiicludeerde
dat de Koiii tig 0 Iischetid baar, tiiet '0 ppertiiagtig' e 11 ni iii isterifle veratitwoordel Ukheid volkotiiezi reclitmcitig was.
Vati Hall \\'erkte zuti Xoonismr-artikel 11 jaar later tiit in drie met F.v.H. o,iderte-

keiide artikelen iii her .4/et•Int•tw Hii,iddshlaci vati 11,12 en 13 tiiaart 184(I. oiider de
titel 'Mitiisteriele verantwoordelijkheid'. Hij beoogde daartiiee, schreet- hij, eeti

MI

I"

""

Ik ncem aan. i iia a r her is tiier zeker, dat Tliorbeeke hier Li ,elt Op het ou de reclit oiii xhuldige
stailtsdietiaren ili plaa[5 vati de Vi,rbt vi,or (,tireclit. begaan dc)Or de regeriI,g, a.iii te kldge,1.
Tliorbecke..lititti·i·ki·,tilli op di· C in,ticit,Tt, tweede uitgave. Amsterd.1111 1 841. Il. p. 1 84-1 85.
Het citaat stailit ilit 1'.(.:. Hooti.,\'c·,/t'r/ailils,/ic tiistc,ni'Ii. 17(13. zie 1'.('. Hooft, :-1/h· t/c (,2·(/itil r,
11't·rki, uitgegeveii door: W. Hellitiga eii P. Tilylliliall, Allisterlialll 1972. deel 5..\iikrhmdschi·
Histomfit, 27' bc)ek , p. 1214, alwaar het exacte citaat luidt: "-T gezagli der Staate,i strekte Zoo
wAd, dat hun toestolid de Ciraa\'eii, 111isleidt do„r quaadeli' raailt, rcit recht eli reedelykheit
te bretigeti, tilet alleiilyk by weegile vall 01 iderwy , 111.iar tiiet daatl)'ke stratte der geetieti. die
de Vorstelyke iiiaglit ntisbruikt haddeti."
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leveren aan de discilisie in datjaar. Hij zette zich aftegeti 'blote theorie'
liever vati aatisprakelijkheid van staatsdienaren, want de uitdrukkilig

te

en sprak

'niinisteriele verantwoordelijkheid' was, schreef hij, een vreemde plant, eeti
toverwoord dat partijzucht bracht. De ministeriele aatisprakelijkheid gold echter al
van oudsher. V66r 1795 waren dikwijls ambtenaren en hoge staatsdienaren gestraft
otidatiks een hoger bevel. Vati Hall kwam deze keer (in het artikel van 11 niaart)
met een serie coticrete voorbeeldeti, vooral uit de tijd vall de Reptibliek (o.a. de
rechtspleging tegen Oldenbarneveld, De Groot, Ho(o)gerbeets, Cornelis van
Aarssens (lees: Aersen) en Adriaan vati Assendelft).
Indien de Koningonschendbaar was, en dat was hij naar zijn aard volgens Van Hall,
daii bestotid er ook ministeriele verantwoordelijkheid. Zo niet, dati dreigde
willekeur, dan was de Koning naar believen een despoot. De oude precedenten

bewezen dat ministers geen onwettige bevelen van de Koning mochteii uitvoeren.
Het beginsel was ingeroepen en nageleefd door de Vorsten vall het Huis van Oranje
eti erkend door olize grootste rechtsgeleerden en geschiedschrijvers. Vati Hill
verwees ook naar concrete stratbepalingen iii het Wetboek van Strafrecht en naar
de Noordstar van 1829 (tiaar een anonieme reactie op zijn bovetigenoenid artikel,
die hij welliclit zelt-geschreven had).
Het beginsel vati de ministeriBle verantwoordelijkheid was (aldus het artikel van 12
m.,art 184()) weI in de Grondwet aanwezig, maar 25 jaar niet in werking gebraclit
wegetis het ontbreketi vati een Hoge Raad. Het bestaan ervan was otitkend door
een houg staatsdienaar, hij bedoelde minister Van Maatien. Maar die otitkentiing
was oni eell aalital redenen niet meer vol te houden. De Staten-Generaal kon de
Koning de otiotitkoombare erkenning at-dwingen via het geld." Het derde artikel
van 13 maart ging over de noodzakelijk coticrete wijzigingen in de Grondwet. Wat
Vati Hall propageerde in zijn artikeleti kwam neer op het simpele beginsel dat de

Koning onderworpeti was aan het recht en dat zijn niinisters voor regeringsdaden
in strijd met het recht verantwoordelijk wareil. Dit betoog correspondeerdemet het
uitgangspunt van Van Hogendorp, dat uitvoerig uitgewerkt werd iii een serie
brochures van Olivarius, een pseudonieni voor Van Hall en enkele aridere
schrijvers:2 Van Hall kwam tot dezelfde conclusie als Van Hogetidorp: de noodzaak.

' 1

Van Hall zou iii 1849 iii de Tweede Katiier op,iieuw tiaar deze oude precedenten verwijzen,
toen

hij

deze veratitwoordelijkheid iiiet beslote,1 achtte iii het wetsvoorstel inzake de

niinisterifle vera titwoordelijkheid vati iii inister vail Justitie I )onker Ctirtius, HTK 1848-1849.
zittitig 24 inei. p. 548. Hij tioet,ide daarbij Hugo de C,root en zijii 1 'cratittiwrdifte imn <b'
Regeri 'le vail Holland.

13

Olivarills (pseudonieni voor F.A. van Hall e.a.). Shiatirtindier (-) ,inerkinern. Atiisterdam 1848,
de Britsche en de Nederlandsche staatsinrigtitig op
dezelfde grondslagen gevestigd. Zij stelden beiden eetie door den itivloed vati het algenieen
getemperde alleetiheersching daar: niaar het was alleen aan de Britsche gegulid geweest zich
op eetie geleidelijke wijze te oiitwikkelen en tot eetien hoogen trap van volkotiiendheid te
gerakeii: de aantie,iiing der Britsclie cotistitutie tot een model voor de Nederl,indsche, was
iii dieti zin niets anders dati de terugkeer tot de oorsprcitikelijke Nederlandsche Staatsregelitig,
tot de hoogste gra:id van otinvikkelitig opgevoerd.", vgl. idem, no VII, p. 1(I "de grotidstc){Ten
der conctitiltioneele moiiarchie waren iii Nederland van ouds voorh,inden." eil ith·iii, 11(1

no VII. p. 5 "oorspronkelijk waren jii

XXII, p. 23.
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respectievelijk vanzelt-sprekeiidheid, van
9,
ministers bij de Hoge 1.aad.

eeti

direct parlenientair aanklachtrecht tegeii

Kemiis van de Bourgotidische illitlisteriele veratitwoordelijkheid als oud beginsel,
iii de ziti van Van Hogendorp en Vaii Hall, was ketitielijk geen genieengoed. Het
Acitil·kiltit·bi,1 1 vaii 8 tioveniber 182(I gafer iii eeii artikel: 'Verantwoordelijkheid
vati Miliisters' blijk vati eeti dergelijke figuur tiiet te kenlieil. Over de atiwering in
1581 van Filips Il zei het artikel dat men vergeeth naar cell toelillialige 'vaste eli

eigeiilijk gezegde Grondwet' zoclit, aati de hand waarvati onze voorvaders de
Illinisterj vail Filips 11 ter veraiitwoording hadden kunneti roepen. "Zoodatiige
Ministerieele Veratitwoordelijkheid vindt iliell tiergens, varen de Schrijvers voort,
dati iii Engelatid, waar die door de staatswet is ingevoerd." De Uilie vati Utrecht,
de t-orinele grondslag voor de Republiek, kon Volgens de schrijver niet voor een
dergelijke Grotidwet doorgam.
7. De zelf'parlementair' verantwoordelijke Koning
Hoe stelde Vati Hogetidorp zich een Konitig voordie zelt-parlenientair 'verantwoordelijk' was voor zij,i wettige beleid? Ik tieem aan dat hij met de Koning vooral de

111iiiisters van de Koning op het oog had. Het konitigschap was al lang geen louter
persoonlijke zaak nicer, maarcen complexe titnctie die veel sainenwerkiiigeiste van
de Koning, zowel iiiet zijn adviescollege, de Raad van Staten, als niet zijn ininisters.

Als het aan Van Hogetidorp had gelegen dan was het Engelse voorbeeld vati de
'Kitig iii council'-besluitvorining nagevolgd.94 De Koning zou van het dagelijkse
regerbigsbeleid hebbeti tiioeten overlaten aati zijii ministers. Vati Hogetidorp had
erop gehoopt zelt-eeti soort van eerste minister (raadspensionaris) onder de Konitig
te worden, die eeti centrale rot iii het regeerwerk zou hebben gekregeii. Iii Etigelatid
was echter de werkverdeling tusseti de Koning en de ministers door de onschendbaarheid uitgelopen op een ongerenide niachtsverschuiving iiaar het parlemetit.
Daarom had Vati Hogendorp het kottingschap imtijuun proberen te maketi voor
een dergeluke aatitasting. Hij voorkwain daarniee ook dat het regeritigsleiderschap,

zoals iii Eilgelatid, per kabitiet iii atidere hatiden, die vati eeti wisselende eerste
minister, kon konien. Eeti iliet te onderschatten atider effect vati zijii stelsel was dat
de regerilig niet voor alles insteniining behoetile vati een parlenientaire 111eerderheid
eti daardoor een krachtiger beleid koll voerell.

Het wertige regeritigsbeleid stotid bij Van Hogetidorp echter geetiszitic boveti
kritiek. Kritiek op konitiklijke besluiteii kon interti geleverd wordeii iii het kader

Het isitiet duidelijk ot-hudaarvati hetzelfle eff-ect verwachtte als Vati Hogendorp. Van Hall

.+

otiderscheidde dezc beperkte staatsrechteluke ver.intwoordelijkheid \,ati de politieke
veratitwoc,rdelijkheid (bij heiii gelijk aaii de vertrouwelisregel vour i,idividuele 111i1tisters: eeli
mitiister die het vertrouweii van de liieerderheid vati de Tweede kamer verloor, hoorde op
te stappell) ell vond dat beide gercgeld moestell zull.
Art. 5 vaii de 'Schets' luidde: De Souvereine Vorst pleegt alle de daden vall de Souvereine
waardigheid iii deti lt.aad vati State,i. Aan het hoot-d van de stukke,i wordt gesteld: De
Souvereine Vorst iii de,i lt-aad van Staten. De Itaad adviseert, eii de Souvereine Vorst allee,i
besluit.
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vati de grondwettelijk verplichte adviseritig door eti iii de Raad van State. Extertie
kritiek op het regeringsbeleid was mogelijk tijdens het verplichte en publieke
ge,iieen overleg inet de Staten-(;etieraal. 1)it gemeeti overleg had plaats onder het
t(,ezietid oog vati eeti vrije pers en daarniee onder invioed van de publieke opittie.
Ook al hield de Knititig tia de parletiietitaire kritiek eii 1161 zijn weerwoord eti
eventilele colicessies aail de Kallier het laatste woord. de Staten-Gener,ial bescliikteti
uiteitidelijk over het btidgetrecht, iiaast hi,11 itivloed als iliedewetgever, 0111111111
wetisen kraclitbij te zetten. Uiteraard kon Van Hogendorp depositie van de Konitig
niet beveilige!, itidieti zicli eeti strticturele Belgische Tweede-Kitiiertiieerderlieid
zoil vorinen. watit die zoii des gewerist de regering gcheella iii kii titien leggeti. Voor
eeriaatitasting van de konitiklijke niacht zell-zou ecliter grondwetsherzienitigilodig
Zvll.
hi dit verband vertiield ik tiog een uitlating vati Vati Hogendorp over de positie vati
de Koning iii ee,1 rede voor de Tweede Kamer van september 1816, die hij wegens
ecti aatival van jicht niet zelfuitsprak. Hij zei daariti onder nicer:
·
'
"Ik weet wei dat er eeii wijsgeerig stelsel95 is
volgens hetwelk de naani des

konings niet zozide,itogeti wordeti genoemd in deze vergaderitig. Maar ik heb
gesproketi tiaar de Grondwet en Inet de ware toedracht der zake. Meti zegt ook

dat dit iii het Engelscli Parlenient niet geschiedt; maar al was dit zoo, bij alle de
overeetikoinsteri tlisscherl de onze eii de Engelsche constitiltie zij,1 zij op verre
„.,4
11,7 niet dezelfde.
Vaiiwaar dit betoog? De reden Was dat Belgische Tweede-Kanierledeti iii 1816
bleveri volhotideti dat de Gropidwet vati 1815 stilzwijgetid ilitging Vall de Engelse
cotiibinatie. Iii dat geval zoudeti naar het voorbeeld van Etigela,id iii de Tweede
Kainer alleen de Iliitlisters lilogerl wordeti aangesproketi en zoit het verbodeti Zijil

de Kotiitig persootilijk voor wat dan ook aan te sprekell. Van Hogendorp sprak
dit tegeii (itiidat iii zijn stelsel de Koning wei persoonlijk aatispreekbaar was op zijii
regeritigsdaden in de Tweede Kamer.
De koninklijke verantwoordelijkheid vati Vati Hogetidorp deugcle theoretisch iliet,
onidat deze figuur vroeg oflaae tioodzakelijkerwijs de persoon van de Koning zelf
in hetgeditig zou brengen."w Zondertheoretisch houvast in deliteratui,reli nieteen
aikeer van theorie was het Keen wonder dat Vati Hogendorps 'Schets' tieerkwatii
op eeti niengvortii van oud-Hollandse eti Engelfe elementen. 1)esalniettemiti
vertootide het stelsel van Vati Hogendorp duidelijk de trekken vati een constitutiotiele nioiiarchie. Iii de praktijk zoil dit stelsel geeii kan, krijgen zich re otitwikkelen.
Willetii 1 trok vatiaf de i,iwerkitigtreditig vati de (;ro,idwet vati 1815 de itiacht
zoveel mogelijk naar zich toe en lapte onder itivloed vati Vati Maanen de waarborgen tegen tiiachtsoverschrijditig door de regering aaii zijii laars. Het toch al sleclite
,)7

.

Eeti denigrerende opiiierkilig richting het Engelse stelsel. 'Wijcgeng' betekende iii de ogeti
van Vati Hogetidorp 'theoretisch' eii dicaroni verdacht.
(ic<h·nk,·ttikkcit, Vill-3-p. 276.
4"'
HIackstotie, (Aiintitt·,itarics, 1, p. 246.

"' Zie hoofilstuk 4, paragraat 4 (Van Meenen) en hoofdstuk 13. paragraaff (Thorbecke).
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zicht op de oorspronkelijke opzet van V.iii Hogendorp verdween daardoor vrijwel
geheel.

8. Strafrechtelijke min isteriele verantwoordelijkheid

Uit her voorgaaiide is al gebleketi dat het Vaii Hogendorp bij zijn parletizentaire
aatiklachtreclit gitig 0111 eeii politiek illechatiisii,e eti iliet, ot' slechts bij hoge

uitzoi,deritig, om de iiiogelijkheid eeii inclividuele illitlister strafrechtelijk aaii te
kiitineti pakketi. 1)it roept de vraag op hoe hij de strafrechtelijke tiiitiisteriele
veratitwoordelijkheid opvatte? Volgens Vati Hogetidorp zou deze figuur geeti rol
vati betekenis tiieer speleti. Iii de grondwetscoiiiniissie vati 1 8 1 5 zei hij
'iii Eiigelaiid bedatikt de minister eii gaat over iii de oppositic eli daartilede is i}ieii
te vrecle, en me,1 citere mij daaretibuveil eeti feit v*iii eeli gecotidelittieerd (lees:
„.,9
veroordeelil eii gestraft, PvV) minister iii Etigelatid; er is er geeli.
Met atidere woordeii als eeti parlemetitair aangeklaagde 111itiister zelt- zijii otitslag
tiatii, k\\·a117 het i]iet tot eeti verdere prc,cedure en al helemaal iliet tot de veroordeli,ig vati e e 11 111itii,ter. Vati H 0 geiido rp 11 aill ketinelijk aait d.it er i ii de Nederiatideti.

net als iii Etigeland, na het 01itslag geeti behoette tiieer zoi, bestaaii aati bestraffitig
v.iii mmihters. Daarti,ee is 11iet gezegd dat hij strafrechtelijke 111itiisterifle veratitw oordelijkheid u ksloot. Het bleet-detikbaardat ee,i initi isteriii futictie zich op eigen
gezag aaii eeii stratl).1.11 t-eit h,id 5chiildig getiiaakt eii dat hij op groiid daarvati
parlemetitair werd aaiigeklaagd. hi dat geval zou, zodra het vertiioeden daarv.Iii
bevatigil wa3, de zaak iliet aiged.iaii zijii niet het otitslag van de niinister, liiaar zou

deze, tia cloot·het OM te zijii aatigekliagd, tereclit hebbell inoeten staati voor de
Hoge Raad als strafrechter. 1)e katis dat zich ooit eeii geval zoii voordoeti was ecliter

uiterst kleiti.
Vati Hogendorp had tiog Keen oog voor eti wellicht zelfs geeii behoefte a.in ee,i
ot- politieke eii de strafrechtelijke vortii.
otider5cheill t,issell de staatsrechteluke
Tijdens zijn verblijfi,i Nooid-Aiiierika iii 1783 eti 1784 eii later iii de peric,de 18()61812 bestotid het o,iderscheid bij gebrek aaii een theorie nog niet. 1)e eerste
gepubliceerde theorie, die vati Betilatiiiti (:otistatit. versclieeti, geti,ige hoofdstzik
11,11

3, pas tia de itiwerkitigtreditig vati de (;rotidwet vall 1814. Het is dati ook niet
verwi,tiderlijk dat Vati Hogetidoip het bedoelde onderscheid niet m,iakte ot-claariitee

tiog grote moeite had. De neutrale tertii 'aliiptsverrichtingeii' iii art. 6 v.iii zijii
'Schets' lijkt crop te duiden dat hij behalve schetiditig vall recht ook inisbruik vaii
recht parletiietitair aatiklaagbaar had willen maketi. Omdat hij echter iii de
grotidwetscotiimissie vati 1814 akkoord gilig met de wijzigitig vati die terni iii de
tertii 'atiibtsniisdrijveti' valt daarover iliets illet zekerlieid te zeggeti. 1)e door zijii
:Schets' beoogde verantwoordelijkheid was ecliter onmisketibaar politiek, wat nog
aativullend kati worden geadstrueerd aaii de hand rati bepaaide criteria.
a. Wie futigeerde als aanklager?

UN#WL/, p.
1

148.

1)c teriti 'staatsreclitelijk' als hier bedoeld werd iii de perioile I HI 4- 1 841) ocik weI gebruikt.
Zie bijvoorbeeld Di· 11'cegsdiaal. 182(1, p. 258.
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Het itiitiatief tot eeti aatiklacht tegen een mitiister King uit van een of meer
itidividtiele Katiierledeti, leden van eeti politiek licliaa,ii, eeti org,7.iii zorider

specifieke stratrechtelijke bekwaatilheid offii,ictie.
b. Wat was de aard van de aati te klagen tiiinisteriele dadeti?
Het ging volgens de 'Scliets' om 'atiiptsverrichtingen' van ministers, d.aden, die het
normale strafrei-htelijke kader verre te buiten gitigeti. Het King 0111 regeringsdadeti
in strijd met de (Grc,nd)wet. waaronder bijvoorbeeld ook koii vallen eeii regeringsdaad, waarvan ill de Kamerbetwist werd of deze het welzijn van het Rijk bevorderde. 1)e pliclit om die tiiet alle middelen te bevorderen maakte decl uit van de eed
van de Kotiitigop de (;rotidwet (art. 53 Grw. 1815). Ot-dat welzijii werd bevorderd

eii welke middeleti dat doel dietiden, betrof bij uitstek een politieke vraag. Het
aank lach treclit vati de 'Schets' vati Vaii Hoge,idorp, zo bewijst dit vo o I beeld, st rek te
zich iii extrenie gevalleti eveneetis ilit tot wettige regeritigsdadell.

c. Wat was de aard vati de bedreigitig niet strat?
Er was inderdaad sprake van een dreiging met straf iii strafrechtelijke ziti als en
voorzover eell minister eeti stratbaar misdrijf ZON begaan, maar iii etige zin zoil dat
zich, zoalf al betoogd, vrij\vel tiooit voordoen. 1)e dreiging was vrijwel uitsluitend
gericht tegeti Khendilig van de Grondwet en het recht (en niogelijk zelfs illisbrilik
daarvati), die niet iii strafrechtelijke termen te vangen was en die uiteindelijk dan
ook geet, strafrechtelijk delict inhield. Ook al verklaarde men schending van de
Groiidwet fortiieel strafbaar, da,1 ging het daaroiii inhoudelijk nog tiiet oiii ftrafliare
teiten. Er had theoretisch na 1 8 1 4 wel een speciale Nederlindse strafwet geniaakt
-

11)1

kutizien zijn voor (Grond)wetschending iii het algenieen, maar dit gebe,irde niet
eii was juridiscli-techriisch trotiweris onnodig.
Elders gebetirde dat wel. Van
Hoge,idorp was bepaald tiiet de eilige, iii.iar wel eeri vati de eersteti, die eeii
1(12

overwege,id staatsrechtelijke variant op het Erigelse stelsel otitwikkelde. Andereti
zouden hem spoedig volgen. Frankrijk sloot zich iii 1814 aiti bij het Engelse
voorbeeld en tiiaakte de Chatiibre des l'airs tot rechter over tiiinisters. Varianten op

het Engelse stelsel van hetzellde type als dat van de 'Schets'. kwamen op iii
1)uitsland. Een goed voorbeeld vorm t de Grotidwet van hetgroothertogdom Badeii.

w Strafbepalingen vereisten ook destijds al (de C:ode pknal 14'Id toeii nog in de Nederlanden)
ee,1 precieze eii coticrete delictso n ischrijving: 'Hij die. wordt be traft md . '. De Gnmdwet
vati I H 1 5 (eti dat geldt ook voor latere grolidwetten) bestond voor het grootste decl ilit
.ilgenietie en abstracte bepali,igen, die niet vertaalbaar wareti iii colicrete stratbare feite,i. Als
de (;r<,idwet bepaalde dat iets zus of zo liioest. dan gilig het meestal 0111 een positieve
bepalitig. waaruit. bij schetiditig ot-,iiet opmlging en·an, geet, ci,ricrete strafbare feitet, vari
iii,lividil,iliseerb.,re d.aders te destillereti viel. Zelfs bij bet beperkte aa,ital verbcidsbepalitigeii
dat de (;rimdwet \·ati 1815 bevatte, had geen ot-citivold<,ende itidi\,idualiseritigplaats. Kort(,iii
de (,ro,idwet was greii strifu·et eti bevatte dati ook gerri bepaliligen die tevelis als cciticrete

strafbepalilige,i ko,ideti dictieti. Voor ee,1 tiatiere beschouwing liierover verwijf ik iiaar
Thorbecke. Zie claarvoc,r hootilstuk 12 paragraal-7.
1.,2 (;rolidwetsscheliding iii het .ilgettieeli clcur .111]bteliaren. ook dc*,r niini<ters. was fornieel
stratbaar ,cilgetic de (:ocie l'Oiial art. ll.1. maar deze hepali,ig zc,11 iii de praktijk gee,i rcil v.,i,
beteke,iic fpeleti „ans·ege de ontketiliiiig v.iii iedere tilinisteriele veralitwciordelijkheid door
Willen, 1. Zie voor ee,1 voorbeeld ra,1 eeti bet·oep op deze hepalit,g: 11(,ofdstuk 9. 1,. ragra.it3, ptint 6.
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1)aar verscheeti iii 182() Cell eerste Wet op de illinisteri fle veratitwoordelijkheid,

In verschillende Dititse
kwani het wei tot eeti algetiiene 'stratbaarstellitig' van schendi,ig vati de

waarnaar V.111 Hogetidorp zelt-zou verwuzeii iii 1831.
state 11

1113

(Grond)wet. D e tiadere regelitig daarvati bleek o m de getioetiide redetieti eeti lastige
opgave en leidde iliet tot het itirichteii vaii eeti loiiter strafrechtelijke procedure.

Meti kwain iii dit en soortgelijke gevalleti in

t-eite

tioodgeilwoilgen tot cell

nietigvoriii ot-sili-getierisregeling. Meti stelde ee,1 specia.71 hot iii eii 111eti ontwierp
speciale 'stratbepalitigen', zoals verbanriitig, afzettitig e.d.
d. Wie tiatigeerde als rechter eii wat was de feitelijke rol vati de Hoge Raad?
114

1)e nadruk v.iii het aatiklachtreclit lag op het voorkoillell vail datiklachten. Het
moest miliisters athouden vati het meewerketi aan onwettige regeringsdaden.
Miiiisters zouden hun ontslag al tienien vatiwege de dreigitig van een aaiiklaclit e11
deze iiier .IFIL.iclite,1 0117 iedere katis op berechtitig te voorkotiieti.
PARAGRAAI- 3
Hl- 1 ()N/.1(-li l i$AAIZ 11.AKEN VAN 1)1: MINIS-I ERF.I.E VIZR-AN I WI)(.)11,l)hi 11Kt-11·.11)

VAIN V.AN HI)(,ENI)()Ill'
Deze paragraat-recotistrilecrt waarolii het directe parlenietitaire aanklachtreclit tegen

mitiis[en vaii art. 6 :Schets' wegvie| ell iliet tereclit kwaiii m de Grmidwetten van
1814 e ii 1815. Het belai, g daarvati is daarotii zo gro o t, o iii dat door herwegvalie n

vati dat aatiklaclitrecht eti liet (,iitbreketi vaii eeti otisc-hetidbaarlieidbepalitig de
Grotidwet vati 18 1 5 onverwacht dubbelzitiiiig leek e 11 tegen de bedoelitig ervati iii
ko,1 worcleii uitgelegd

1. De toelichting op de 'Schets'

Vaii Hogetidorp was trots op zijil toelichting op de 'Schets .1.i HU tioteerde:
'Voc,ral w.15 111,11 illgelloiliell lilet illijtie A.itinlerkiligeii op dezeive, dk illeti
\·crlangde iii druk te zieii (...). Toe,1 het bet Mit,i,tery het vt,ik in de Engcische
,

cour.ilite,1 zette,1. en zo ts het voorheteerjt hier over gekomeli. 1)e fratijche vertalitig
er v.111 heeti. tia.tr Ik redell heb 0111 te de,iketi, indruk te ijirlij,1 get,iddkt. e,1 z.111}iet
-111,1

zoilder iii\·loed Zijil op dc Pruis5i Clie (:,ilistitutie.
1)it blitide vertri„twei iii het effect vati zij,1 zoiiderlitige tekst typeert de scliruver.

1)e verklaritig ervour lijkt inij dat Vail Hi,gendoqi dacht erin geslaagd te zijii ecti

'"' Zie hootilst,lk 1(1, p.,ragr.iat 1, 4,1ider 2b
,
Thoi-becke ZO u ,·m,r de C irondwet v.111 184( 1 achterat proberel, te bepale,) wat vi,or *,ort vali

liiinisteriele veralitwoordelijkheid d.lariti bu de wijzigilig vall 184(1 was opgetioliicti. Hij
kwal,3 liet Jls ,·oorgatigers tot Lie cotic·lusie dat liet stratbaar maketi vaii sclictiditig vail de

Grot,dwet ei, vati wetten iii het algetiieeti de strafre,htelijke kader3 eii stratrechtelijke
berechtilig te buiteli gi,ig. Zie hootilstuk
iiI
/1 ,

12, paragra.lt 7.

(),it.,·t i,iti, 1, p. 56-64.

Br. i·,1 (ini.. V. p. 9 1. | )e toe|ic|ltitig weril te Lotideii gepubliceet·d iii 7-hi· (.'otirrit'r kati 29
111.lart 1 8 1 -1 eti veli'ulgeiis \·erta.ild jil de .\'c·,fi·,/,imib, ht' Std,16Ywratit -115 april 18 14 w·crgctioIllell.
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voor corititietitale staten bruikbare variant op het Engelse stelsel te hebbeti
otitwikkeld. Eeti versie niet de v(,ordeleti van vervatigbare tilinisters, Illaar Zonder
de nadele,1 vall een parle,nentaire overinacht op de regering. Anders verwoord. eeti
stelsel

111et

individuele, itiaarzonder katis op collectieve illinisteriele verantwoorde-

lijklieid.
2. De valse start van het beraad in de grondwetscornrnissie van 1814
'Schets' e„ toeliclititig werdeti iii deceii,ber 1813 tegelijk ann de ledeti vaii de
groiidwetsco,iimissie van 1814 uitgedeeld. 1)e toeliclititig sprak loveiid over IicI
Etigelse stelsel iii verbatid tiiet de positie vati Vorst en Kainer. 1)it wekte assoc-iaties

iliet tilinisteriele veratitwoordelijklieid ell d,pong al< het ware de lecle,1 111 ged,ichte
de Noc,rdzee over, iiiaarde vourhet Etigelce stelsel ketitiierketide bepali,ige,i itizake

k(,tiitiklijke on chelldbaarheid eti niinisteriele ver,itit\voordelijkheid leketi te
ontbreketi.
1)oor eell botsitig tussen Van Maatieti eti voorzitter Van Hogendorp kreeg het
beraad eeti valse start met enistige gevolgen. Van Maanen"" wilde los van de 'Schets'
over principes spreken, terwijl Vati Hogendorp ·ilde begintieri niet de principes

van de 'Scliets'.1"H Als ontwerper eti als voorzitter ko,i Van Hogetidorp een
dergelijke motie van watitrotiwen tegeri zuti 'Schets' tiiet acceptereti. Er was op dat
mommt tiog geeti wool·d gerept over zijii beginsele,1. Hij weigerde een volledig
opeti discussie, lof van zijri otitwerp, waardoor liij verhinderde dat een disc-zissie
pl.iatsvilid overde begi,iseleti vati Van Maaneti. Diens uitgatigsptitit was dat Willem
I beschikte overeeri absolu te iii acht en datde (; rotid wet Ileerkwaiii op de vrijwillige
zellbeperking vati die niacht door de soevereiti. Vati Maatie,i aclitte Willetii I d.iii

ook tiiet (,tiderworpeti aaii de Grotidwet en zag de Voret als de etiige ware

uitlegger daarvati. Hoe Vati Maatien un dit priticipieel van Vati Hogetidorp
afwijkende soevereitiiteitscoticept kwani, z.11 ititvoerig wordeii behatideld iii
hoofdstuk 5. Van Maanen heettiii de cotiititissie aanvankelijk nietde kans gekrege,1
oiii de grotidslag voor zijii opvattitig uiteen te zetten en heett daar later tijdetiG het
beraad keniielijk vall at'gezien. C:ee,i coriitiiiffielid heeft bij mijil weten de ware
grondslag van de soevereiniteitsopvattitig van Van Maatieii gekerid. Meri begreep
alleen dat Vati Maatieii sterk geporteerd was voor eeti biliteliger\'ooti grote maclit
bij de K o nitig. Na deze eerste botsing bleven ook de beginceleti vati Vati Hogendorp
buiten bespreking eii King iiieti dadelijk over tot een behatideli,ig vati de tekst van

de 'Schets' Zotider begitiseldisctissie bestorid er bij de cotiitiiissieledeii geeti
duidelijkheid over de grondbegitiselen, tenzij de tekst van de 'Schets' daarvoordirect
hourait hood. De leden werden daardoor gedwotigen ieder voor zich eigeti
ilitgangspilliteli te h.atiteren. wa,ird(,or zij voortduretid 1,111gs eti door elkaar heeti

".

Vaii M.iatieii spr,ik zich dadelijk ·ierkatit uit tegeli het Etigelse stelsel eti zei "ile Etigelsclie
ilirigtitig: bleze ra.ikt 0!is Iiiet. 1 1.1.ir is eeli rege,iwigt tegei) alle iiibreuk op 's KA,liiiigs gezag
iii de Hi,c,ge Ari<tc,c·r,itie: hier itiet." C )11/s/,1,111. 1, p. 95.
(),11.01,1,2,1, p. 74-77: hij liad zilli prilicipes lieergelegditiee,iapart stlik tiletals titel 'grc,lidtrekkent
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spraketi. 'Onze deliberatien wareti toell wat wonderlijk en \·erward,'noteerde Vati
Maaiien iii zijii terugblik vati 183(). Vail Hogeiidorp h.id iii zijn toelicliti,ig op de
'Schets' aailgegeven dat hij anticipeerde op de hereniging met Belgie."" Het was
echter zeker Iliet zo dat de hele comtiiissie dat op dat tiionient nog 01izekere
1119

vooruitzicht toejuichte. Hct lid 11.diell schreet-daarover iii 1831:
"1)e voorzitter der conimiisie scheen zelfs die gebeurtenis voor zeer waarschutilijk
te houdeti, eii liet niet iia iii degesprekke,i, diegewooiilijk voor oftia de raadplegitigeii gehi,uden werdeti, alle de guiistige vociruitzigteri af te schilderen, welke zijtie
le\·elidige verbeelditigskracht hei„ daaruit voorspelde. Er wareti nogta:15 ledeti welke
met iii dat gevoelen deeldeti, maar zig veeleer over de aatigekoiidigile toek01115£
allerbijzoiiderst bekl,imiierdeti. " Ill

11.8ell doelde tiiet tiame op ziclizelf eii Van Maazien, de tiietiitig va11 de overige
led e 11 vati Lie c 0 111111 issie was hij 11 iet te wete 11 gek<, tiieti.112 1)e co ni iii issie als gehed

hield voortduretid reketiliig nier de hereiiigitig.I l, Zo kwaiti iliell tor de cciticlusie
dat art. 22 vati de 'Scliets', die voorelke 25.(,(Ic) inwoners een volksvertegeiiwoordiger voorzag, te riskantwas. 1)eze bepalitigwerdvervangendoorart. 56 Grw. 1814,
waariti her aatital ledeti van de State,1-C;eiieraal (eeti Kaziier) per proviticie was
vastgelegil.'14 Uit eeii aatitekenitig van Vati Hoge,idorp op een in maart 1814
verschetien brc,chure blijkt waaroiii. Er was, zo schreet- hij, alles aaii gedaaii 0111 te
voorkonien dat het kontiikrijk eeti kath<,liek rijk zou worden. 1.)c Grondwet had
het aantal volksvertegetiwoordigers per proviticie vastgelegd. Als de bepaling vaii
dat Jazital a.111 de proviticies was overgelateti Iiaar rato vati de grootte vaii hun
bevolkiiig, zou l,elgie vatiat-het eerste motileilt Iia de herenigitig ten parletizetitaire
meerderheid hebbeti gehad. Meti koti 11„ ill het hereiligitigverdrag stipulereti dat
het a.intal katholieke at'gevaardigden iliet groter zou zijii dati het aatital protestatite.
E n ge la 11 d ko 11, a ld u s d e aai i te k e ti in F i n ha a r \\,ij s h ei d ti og a n d e re 117 13 tre gele n ti e iii e ti

um het grote kwaad (liij bedoelde het Belgische bevolkingsoverwiclit) te

verhelpeti."' 1)it was e..11 ketitielijke verwijzitig naar zijii plati tot toevoegitig van
1)ilits gebied aa,1 het rijk, w.it zoil tile)eteti zorgell voor eveliwiclit, eeti resultaat dat
alleeti E,igelatid bij de andere Mogetidhedeti zou kuiinell atilwingen.

1111

ItJ

111

13ij lage bu eeti brief-vaii Vaii Maatie i i dati Vati ABeti vati 31 ju li 1 83(I, getite Id Pri) 111etitorie,
NA, Vati Hogel}dorp. 1199 B. Zie voor eeli verdere uiteelizettmg hierover Ii„otihtuk 5

paragraat 1, pillit lc.
(),itst,im, 1, p. 6( , 62 eli 12( , ()111. taillt, II. p. 58.
I.
c,ed,·nksmkk,·,i,
VII, p. 821: clenient uit eeli terugblik op 18 14 van

iliiell:

idi·m, p. 82(1-825.

1 ()nist,J,M. Il, p. 5.

t i•
1

14

Otitstaaii, 11, p. 58. Volgelis Val, Maalieli werd pertiiatielit gealiticipeerd op de herenigitig
Volgetis art. 56 (;rw. 1 HI 4 kreeg de itieuwe proviticie 13rabatit (clit werd in 1 81 5 Nor,rd
Hraba,it), die hestotid uit dc rroegere ge,ieraliteitslaiideti, zeveii zetils iii de Stateii-(;eiieraal
(ee n Kaitier vaii 55 lede 11). Litiiburg Iii Jakte iii 1814 tiog geeii deel uit vati het koli itikruk. 1 )it
was wei het geval vatiat- 18 15, toeil Lititburg volge,isart. 79 (-;iw. 1815 vierzetels kreeg iii

de Tweeile Ka,iier (1111 lelen). Noord-11rabatit behield iii 1815 zeveti zete15. De 11
Noordelyke zetelf vaii Noc)rd-ljr.ibailt eli Limburg satileti, aai,geni)111eii dat deze alle 11 iii
I.
v.111 de vumnm ,·at) de
k.itlic,lieke hatideii kwanieii. „11ivatteii dati ook litaxiliiaal lu,.
Tu·eede K.,tiier. Zie voor cle ti)[ taildki,illitig v.iii de zetelverdelitig rati de Tif·eede K.tiiier

111 1815, paragraaf 5, putit 2 hiertia.
1:

ifi. m Ged., V, p. 486-487.
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Volge,is Van Hoge,idorp werd eriii 1814 buiteii liet c-oi,imissieberaad iii achter zijn
1-lig 0111 saliteligespatilleti tusseti Willetii i eti groepjes coiiiliiissieledeti, Onder \\'ie
V.iii Maatien. 116De omstatidigheden eli de st-eer waren er liiede ilaard )or tiiet tiaar
dat Vati Hogetidorp zijii ware bedoelingeri bloot gaf. Hij beperkte zich daaroiii tot
de verdedigitig v.in zijn ontwerp en liet door een beoordelitigsfout toe dat Zijtl
directe parleitietitaire a.inklachtrecht wegviel en geblokkeerd raakte.

3. Het aanklachtrecht van art. 6 van de 'Schets' en art. 104 Grw. 1814
Art. 6 vati de 'Schets' luidde:
" De Sou vereine Vorst ste It de ti) iii i steriele departe 111 e lite 11 e,i derzelver h o ofdei i aari,

otider zoodatiige riatiiell als hij goedvilidt (...). 1)e hootileii vati I)epartemerite,i
wordeti otitclageti door deii Sou\·ereitieti Vorst i]aar goedvindeti: zij staaii te regt iii
hutitie aitiptsverrigtingen voor de Hoogen 11.aad der Vereenigde Nederlatideti, op
11

..117

aa,iklagt v.iii de State,1-Gelieraal.
1,e la.itste zitisnede hield olld,ibbelzitiiiige ecii expliciet direct parletiietitair aati-

klachtrecht iii tegeti mbiisters bij de Hoge 1laad. Iii de grond,vetscotiimissie vaii
1 8 1 4 werd art. 6 'Schets' vernuitimerd tot art. 1 (14 Grw. 1 8 1 4 ei zodatiig gewijzigd

dat de uiteitidelijke tekst luidde:
"1)e ledeti van de vergaderitig vaii de Stateti-(;elieraal, de Hoofden der nlitiisteriele
departeme,iteii, de leden van deii 11.il;id vati State, de C'.0111111issarissen vai) deli
Souverei tieti Vt,rst i 11 de Provincieli of Latidscliappeti staaii teregt voor deli Hoogeti
Raad, wege,isalle misdrijveti in de waarlieniitig hu,irier ftitictieti hega:111. Zij moge,1
echter des\,·egeiic niiiimer iii regte,1 betrokket, worde,1. dati na dat door de vergaile-

ritig vati de Statcti-Generaal daartoe uitdrukkelijk verlot-verlee,id zal ziji)."

Een vergelijkitig vari de 'Schets'-bepalitig inet die vati de (:rotidwet vati 1 8 1 4 la.it

diverse verschilleti zieti. Ik lioem de twee belangrijkste. Het itiitiatiet- voor ceii
aa,iklaclit lag teti eerste iii art. 6 'Scliets' bij de Stateti-Getieraal, terwijl het iii art.
1(14 ver„- hove ti was tiaar het OM. C; ing het lotiteroti i eeti strafrechtelijke b cpalitig,

zoals de ledet, Vati Maarien eti Elotit de bepalitig op\'atten, clati hoorde inderdaad

de nortiiale aatiklager, het OM, het itiitiatief tot vervolgilig vati de getioemde
atiibtsdragers te krijgen. Er was daii hoogstens eeti secutidaire rol weggelegd voc,r
de Staten-Getierval, te weteti verlot te geve 11 tot eeti vervolging op voorstel vati liet
OM. liM 1).aaroni vers choven Van Maaneti eii Elou tin hun redactiehetinitiatiet voor

een aariklacht tiaar het OM, zij het dat dit voor een vervolgitig verlot-,iioest krijgeti
van de State 11-Clencraal.

Art. 6 sprak tell tweede VaIl te recht staan wegens 'amptsverrichtiligen'. een tieutrale
terni, vergelijkbaar met 'regeringsdadeti van 111itiisters' Iii art. 1(,4 was die terili

gewijzigd iii: 'wegetis alle misdrijveii iii de waartieming hutiiier futictieri begaan'.

"" Ilij ciergelijk tlisselitijds overleg werd er volgeiis Va,1 Hoge!!dorp gestc„,kt. Br. Cli ( ;t·d.. V. p.
911.
It...

Iii de toeliclititig op de 'Schets : (),its ta,iti, Ii, p. 63. stolid ook het zilitietje 'ver,1 ntwi,cirdelijkheid vati hoge aii ibte tiareti vooreeiie aa tizietilijke vierschaar'. m aarzotider verdere toelic-htilig.

11.

Uit mets blilkt d.it Van Maa:ier, e,1 Elout Illcht hadden vati de eige,ilijke ,trekkii,g r.iii de
bep.ililig
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E en bijstellitig in strafrechtelijke ziii, die valillit de optick vati Vati Maa tieti eii Elo Lit
evetieens logisch was, als, zoals zij verotiderstelden, het aatiklachtrecht eeti pui,r

strafrechtelijke strekkitig had. 1)e wijzigitigen waren eeti gevolg van het feit dat
voorzitter Van Hogetidorp lie tiadere redactie vati art. 6 'Schets' geheel aaii Vati
Maatieti eii Eli,ut h.id overgelaten, waardoor hij, mede door het geschuit- met de
bepalitig, de regie over de tekst kwut raakte. Hu verzette zich 11iet tegeti de titeuwe
red.ictie. De liosch Keinper iiierkte hierover al op:
" 8 ij n.1 zoilder discussie verdweeti uit de St·hers vati Vati Hogetidorp h et begitisel der
mini5[eriele verai,twoordelijkheid. dat g.elegen \\·13 ge,veest iii art. 6 ei, art. 27 (i,ver

cic Hoge lia.id, l'rV) vdll de Schcts.

.l i l I

Vati Hogetidorp nioet zich vergist hebbell iii de betekenis vati die nieuwe redactie.
waiit uirde tiotulell vati de groiidwetscotii,iiissie van 1814 blijkt dathij het niet eetis
was met de verschuivitig vati het initiatiet- voor eeii aatiklacht tiaar het (-)M. 1)it
blijkt u ithet verslag vati de besprekitig vati Lle ii ieiiwe redactie, die iii de vergaderitig

vati 3 februari 1814 aaii de orde k\vani. 1)e notilleil vati die dag gaaii iii op het
tiatiklachtreclit. Ik ontleeti daaraaii het volgende:
Maar als de vergaderitig van de Stateti-Cietieraal tiu eens gesloteti was, vroeg het lid
12239111 Het lid hiihoffwilde dir bezwaar oplosseii door het aatiklachtrecht dati niaar
aa11 de Soevereitie Vorsttoe te kennell. Hierop reageerde voorzitter V.iii Hogendorp
(aldits het verslag vati Rilell) als volgt
"1)e Proidcut vermeeti[, dat er geene geticiegzame rede is, 0111 bet regt van aanklagte

aaii ile Staten-(,elieraa| te oiittrekketi: polirt'crst, dewijl de uitoeffenitig vati hetzelve
12,
zal te pas ki,likii, eli re,1 andert'*1 utildat er, w,111 tieer er periculu,11 iii
111.1.Ir ze|deti
Iii ora ij, altud eelie bil ite lige\,·0 1,e „prc>ep itig v a 11 de Sta te 11 -( ;etier,1.11 k.111 gesi h ied e li .
1

)e zaak .tati d c 11 Soilvet·eitieli Vorst op te drugeii lieeft zijik stellige a kkeurilig. Eette

vergaderitig is d.larti,e iii zi.jli oog veel ge,chikter.
(;eco,icludeert. het artikel te behouden. i,iet bijvoegi,ig van de Ledeti der lieke,1katiier eli vati Ilacleii e,1 (,eiieraal-fiieester6 vati de Mutit.
Uit her eerste decl vati liet citaar blijkt dat Vaii Hogetidorp teti onreclite zijil directe

parleitieiitaire aatiklaclitreclit ijog besloteii aclitte iii de tiieii,#·e redactie. Tevetis
blijkt daarilit zijti kiitentie om eraaii vast te holideti. Uit het t\\'eede decl vati liet
ciraat blijkt dat het artikel iii de ilieuwe redactie a.itivaard ('beliouden') werd,
waartiice art. 1(,4 (irw. 1814 eeii teit was. Ik aclit alleeti hierotii al de ioiidusic
gerechtvaardigd dat Vati Hogetidorp het slachtoti-er werd v.iii eeti misverstaild c,t
eeti beoordelingst-out. HU begreep op dat tiionietit niet dat door de overgatig vaii
het iriitiatiet-tot het doeti vati eeti Iiatiklacht iiaar het OM, dit otittiotiieti weril aa,1
de Staten-(ietieraal.

" ' J. de Bosl'11-Keiiiper, Di' smatkii,Idilic .et'sillic'ch·,tis v,1,1 ,\'i·d<'r/,1,id ti,t /H.10, Ai)13terdali) 1 868, p
419.

12" Van Hogendorp ging er vaii uit dat de Kotii,ig zicli uit eigeti bewegilig eli 11iet hillp rail lie
miliisters zoii hoedeli vt,<)r sclictiditig vati de (Grolid)wet. 1)e Illilli3ters Zoildeti da,lrvoc,r
waken wegetis het aanklachtrecht. Het dreigeti met een ailtiklaclit door de T,r·eede Kallier
zou voistaaii 0111 een 111itiister te doei] heetigain.
12t

()itts·matt, 1, p. 331); 5'61. Tellegeti, Dc· itt·di·ret·1„4,rte· 1„1,1 .12·di'rlatid, 2' ilruk. p. 1 H2- 1 83.
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lievestigitig vati deze uitleg vitid ik iii Vaii Hogetidorps grotidwetsco111111eiitaar vati
1823. D.iaritisch reet-hij dat hij zich no oit eeti kia ardellkbeeld h ad kittitieti vortii e ii

over het verlotvati de Stateii-C;etieraal voor de vervolgitig van eeii tititiister. Dit
verlot-, opgevat als eeti soort vati beschertiiing tegeli oziterechte vervolgitig, was
volgetis heni vreeiiid aati het 'wezeii' vai, de tiiliiisterilile veraiitwoordelijkheid, te
weteti "ettie gereclitelijke aatiklagte eti vervolgitig vati deti hoogeii ainbteiiaar, door
de Nationale Vertegetiwoordigitig, vc,or dell hoogsteii Regter in het land. „122 Alles
wijsterop dathij daartiieeiti 1823 itiipliciettoegat-dathijiii degro,idwetsconimissie
vati 1814 de verlot-cotistritctie vati Vati Maatieti eti Eloitt verkeerd begrepeti h.id.
Hienia zal blijkeii dat hij ilitussell heel wat at-get<,bd liad over die verli,t-coiistritctie.
Ill de grotidwetsconitiiissie vati 1 8 1 5 a t h.id hij vergeets geprobeerd otii vati dat
verlot-iii art. 1(14 afte koti,eti.

Door het wegvallen vati het directe parle,iietitaire aanklachtrecht oiitbrak eeti
cotic rete, ziclitbare bepalitigitizakeitidividliele mi iii steriele veratitwoordelijklieid,1 3'
terwijl de Grotidwet v.iii 1814 ook zweeg over de otischetidbaarheid.

4. De start van de discussie over ministeriiile verantwoordelijkheid in
de grondwetscominissie van 1815
1jepaalde Belgischeledeti vande grondwetscoiniiiissie vaii 1815, zekerdeliberaleti,

waren beitivloed door de theorie over lilinisterifle verantwoordelijkheid van
Betijaniiti Cotistatit. Otiidat de itivloed van de theorie vaii :unstant iii de grotidwetscommissie vati 1815 tiogal bescheideti bleeti de tium van ('.otistatit zoii, altliaiis
volgetis de tic)tuleti, iliet wordeti getioeind, kaii ecti uiteeilzetting vati diells tile()rie
wacliteti tot hootilstuk 3.

Iii de grotidwetscotiitiiissie vati 1815 lag de vraag of eeii vor,11 vaii 111itiisteriele
ver.intwoordelijkheid erketid zou worden weer geheel opeti. Anders d.iii iii de
coinniissie vaii 1814 werd er nu opeiilijk over gediscussieerd. 1)e 1jelgische ledeti
h.iddeti geeii tlauw idee van het schitiitiictispel dat zicli had a t-ge,ipeeld iii de

grotidwerscommissievaii 1814. Zijkondetievemiiitiwetendatover lititihootilen
heeti het Noordelijke gevecht (,ver de aard eii de gro,idslag vati de soevereiniteit
tusse 11 vo u rzitter V.iii Hogetidorp eii het lid Vati Maai ie n werd voortgeze t. 1 )e beille
keinphatieli wisteli op dat 1110111eii[ ook ze'lt- nog niet precies waar ze zouden
illtkotile 11.

1" Bihiral:til 8,1823, p. 343 "dat deze beschikking 11 iets getiieetis heeft tiier de Mitiisterille
veratitwoorilelijklieid.". Zie hooldstuk 6, p.iragraat (,.
e,
1)eze vervie| daarili,or tiiet, tiiaar Il·erd mipliciet. Als art. 1114 (;rw. 1814 (eti art. 177 Cirw.
1

815) Vi)|gells de bedoelitig vati Vati M.latie n J llceil zag cip ytratbare dadei i val 111,illisterj di)<)r

heii <ip eigeti gczag begaaii, daii gtiig het d.,arbij alleeli oin bil strativet 3tratbaar ge,telde
dade,1. I ii dat geval zei art. 1 41-1 (e 11 art. 1 77) n iets over wheild ii ig vati cle (C ; rot id)\\·et di,c,r ile

regcritig iii Iici algettiecti. Het hitig d.111 v.in .liidere grollilwetsbepalitigeii ati ot-de Tweeile
Kailier otiri·etrige regeritigsdadeti alb dildeii van 11iinisters parlet,ie,itair iii disc'ussie liloi-ht
bre,ige,1 eti politiek moclit veri,ordele,1 resp. aatiklageti bu de Hoge 12aad. Tliorbecke zi,u
iii 1839 oordeleti dat de (;rc)ild,r·et ,·ati 1 8 1 5. zo.11% deze luidde, eeii gri,iidJ,11 bo„d v„„r
ilidiviclitele mitii,tertele I·etant\#·c,ordelijkheid. Zte hootds[uk 1 1. paragrait-6.
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Hii de start rail de disctissie over tili,lifteriele veralitwoordelijkheid op 8 iliei 1 8 1 5
poiteerdeii de lielgeti dadelijk de vertioiiweiisregel. Aaii de orde rr·as art. 35 Cir\\.
1814, de bepalitig \\·aariti stotid dat de foevereitie vorst de hc,ot-deti vati Iiiitiisteriele
depai-teliietiteliten betioetiide ill oiltsloeg 11.1.11 goedvindi.11.
"AN. 35. R,ic'ps,1(·f: u .ilitieer de Stateli-(;etier.ial \'erklareti, dat eeti mil,ister het
,·ertriu\\·en heeft rerloren. tiioet hij (de Kt,nitig. PvV) he,ii dati niet relivoyereli?
Hi,/1'my: zeer zeker. Illaar 't 111(,et m.,ar iliet iii de cotistitlitie st:ian: evenillin als iii
Eligelatid: - hit zoulle bometidieri de wiivereitie waardiglieid vertiedereti eti deti
grolid geveli tot allerlei ilitrigues.

It.i et (.ildu0 ook. PI·V) de (Joiii,ick. Vaii Maatieti, Eli,ut, 1)otrenge eli Vati Hogetidorp
Rm'/1.w·t: i k wi! c r (,ok gecti verpligt effect a,iii ger·eii, iiiaar alleeti ,·aftstelle ii, dat de
natie het regt heeft olii het te zegge,i: - Iiiaar hij trekt zijil prop(Kitie iii. ·,124
Uit deze passage blijkt dat zowel eeti coticervatieflid (liaepsaet) als eeti liber.,al lid
( H o h ciet ) i ii t-ci te a l iii i 11 ot-iiie e r u i rgiti gen vati h et be staan va n de ve rtrou w e tisregel,

ot-\\"el r ,iti tiii tiisterible rei ,itit\\oordelijkheid :ils clirect dwitigetid parletiientair
111.ic-htfiiiiddel.' ' Maar zii sclir„kketi zelt- teri,g voor de itiiplicaties. Zij haddeti
echter de t-acto de stap \-ati eeii directe parlet,ientaire a.itiklacht tege,1 eeti 111it,ister
bij de Hoge liaad 11,1,ar eeti fiiiipele 11iotie vati ee,1 K ,1111ertiieerderlieid 11 gezet.

5. De Engelse combinatie
Het lielgisclic lid Hol\·oet stelde iii de vergaderitig vati 9 tiiei met eeti verwijzliig
Iiaar Etigelaiid vo ,r otii iii het lic,otilstrik 0\·er de maclit var} de Koriing ecii bepalitig

cip te ile!11911 clie koilitiklijke (,119CI elidba,irlleid I-oilibilieerde iliet illinisteriele
\·et"atit\\·0 c,rdelijklieid.

12 1

1)cze bepalitig iii„est eeii gara,itie biedeti tegin ii,achtsillisbruik door de regering.
ir-a.irr·ocir de i]iitiisters veratit„ouidelijk Zoudeii zijn
'zelt-4 .chrifteliike berele,i v.iii deti Ko,iilig killitieii hell d.1.ir,·.iii tiict ,·rijlii.ike,1.
H et ,·,1 0 rfte 1 lag 111 iti of-iii eer ,·00 r de hatid. \\·atit de be pali nge 1 1 0„er de foeverei iii-

teit h,iddeti eeti omv,itigrijke mA lit aari de Kotiitig toegeketid. Deze zoii. zo
\ erotideroteldeti de Belgisclie ledeti, a:iii batiden wordell gelegd door lililli teriele
r·eraiiti, 001-delijkheid. Ee,i ziclitbare bep.ilitig daar ,ver was iii de (;rotidwet vati
8 1 -1 iliet te vitideti. Zij \'recsdeti 111et lianie inachtsmisbruik vati de regeritig door
1

tiiiddel \·.iii ii,adere regelgevitig eti wildeti deze daarotii otiderwerpeti aati de
mstenimilig van de Staren-Getieraal.13* Een subcommissie kwaiii niet voorstellen.
die in de pletiaire vergaderitig werden verworpen pal voordit inen overgitig tot de

e,

()lits,dall, 11, p. 11,6.

11, 1 )e Ct),ive,itie dat bij verlies van het vertrouu·eti in het beleid het hele kabitiet inciest
fipstappeti „·as op dat ti 10 111e i it c),1 k iii E 11 ge 1.illd 11 0,g iii et \'01 le dig ilitgek ristalliseerd. C;itig het

c) ill eet) liii nister die alf persooti het vertroilweli veric,ren 11.,cl. d.ii i \,-74 dit waar<chij tilijk i,iet
eeti beleid,kwestie. m,1.11- eeti eeschiktlicidk\,·estie.
'-' ()1181,1,111, 11, p. 114.

r (*,sht,iii. 11, p. IN.

I.

()118,11,111. 11. p. 98 e.1.
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cruciale discussie itizake niitiisteri fle veratitwoordelijkheid. Eetitiiaal aaii de orde,
werd het onderwerp tiaareeli slibcotii mis5ie verwezei),die op 16 illeir.ipporteerde.
Maaral iii de vergaderitig van 9 mei otitlokte het al genoemde voorstel vati Holvoet
de volgetide reactie aati de voorzitter
"vati 's Konitigs iliviolabiliteitis iii de (:oiiMitutie (die vall 1814, PrV) gectie liielditig
gelilaakt; - dit is iii olize zede eelie coliditio si,ie qua 11011; eveti gelijk wij er da,110111
Iiiet in gesteld hebbeii, dat de K 0,1 iii 6; geeti abolitie illocht vet·le,ieti, voor deli atloop

vati eeli proces; ofdat de drukpers vrij i .
Met atidere woorden de onsch endbaarlieid sprak ook Zoilder uitdru kkelijke bepali ng
,• 1 2tj

vatizelti Vati Hogetidorp legde iliet tlit h, dat hij de cotiibitiatie veniieed otii
uitholling vati de konillklijke macht te voorkotiieti. Voor de mitiisteriBle veratitwoordelijkheid verwees hij tiaar art. 11)4 (Grw 1814). Vati Maatieti gat-bij deze
gelegetiheid volgetis het verslag i,itleg overartikel 1(14, m.iar niematid tioteerde wat
hij zei. Hierop reageerile het Zilidelijke lid De C',c,tiitick illet de vraag
1

liiaar welke is de Iiaritur der delictell, welkc hier be<)ogd wordelli - dit is iliet
„Ill

uitgeiii Jakt.
Hij doelde ketitielijk op eeti verschil tussen puur strafreclitelijke delicteii, iii welk

gevaleralleeti sprake zou zijn vati strafrechtelijke 111itiisteriBle veratitwoordelijkheid

eti atidere delictell, schellding vati de (Grond)wet iii het algenieeii, die eezi veel
ntimere daii alleeti eezi eng strafrechtelijke verantwoordelijkheid tiiet zich zow
bretigeti. 1)at 1)e ('otiitick iii die geest dacht blijkt hiertia. Op 16 tiiei kwatii JC
getioctiidesubcoin i n issie onderleid iii g vatil)e Cotiitick iii eteeii tweeledig voorstel:
"1.1)e persooli vali de Ki)ilitig heilig eti oti chetidbaar zijtide, zijii de Mi,iisters
veran twoordelijk vooralie hatidelitigeti strij dig m et de (;rwidwet, weikeru itvoeritig
zU gelajteii.

2. Zij woreleti te dier zake betrokkeii voor het Holig (;eregtshot-door ile Pro,ureur
C;etieraal bij hetzeltile Hot-, e„ zulks op strat- dat dezelve Procitreur gelieraal bij
iialatigheid zijii atitbt verwerkt heeft, tiaar eeii akie vait be,chuldigi,ig di,or: " de
State,1-(;elieraal volgells eell bepaalile prcicedure.

1

0

De subcom,11issie-1)e C'.otiitick had deze keer 'de tiatilur der delicteti', waarvoor
ministers verantwoordelijk zoildeti zijn, otidubbelzinnigbepaalil: alleeil liatideliiigen

a Olitskitill, II, P. 11-1.
Uit zijii brief v.iii 6 tiiei 1815 aail Willeili 1, (.),11.,·t,lan. ll, p.
1

,

9(b,

blijkt dat Vall Hogetidorp

eerder al wei iliipliciete poginge,1 gedaaii heeti 0111 op 5 Itiei 1 8 15 zijii jiiede op het

liourgotidisclie pri,kipe gebaseerde iixinisteriele verantwoordelijkheid uit Ie leggeti aati de
Belgische leden. 1)e daags daarroor gearriveerde Belge,i werden daardoor kennehjk
overvalle,1. Zij hadde,1 tiiet tenig vati dc onhegrijpelijke orakekaal va,i de vo,)rzitter over de
C;rotidwet vati 1 8 1 4. Raepsaet tioteerde 'siletice' aan de zijde vati de Belge,1 (p. 89).

"' 0,1tsman, 11, p. 115.
1,2
()ntsta,m, 11, p. 141 -142: resp. 147,15(1. Ik citeer de Nederla,idse versie: er zijii 111eerilere
varianteli. Venitelditig verdielit dat de subcotiitiiissie zicli otider i),eer beradeti had over de
wegetis grotidwetschelidilig aa,1111itii5ters op te leggell 'Jtraffeti'. Meii daclit aaii ballitig chap

voc)rki,rte tild vooreell gr<,ve lilisv.ittitlg zoilder k\\·adetrouw eli Jail ballitipcll.ip ,·oor lailge
tijd roor 'sti)litilioedige eli tri)liwek,Ze illisdadeii'. C:oticrete bep.ilitigeit zoildell 11.lderh.Illd
iii cell Wetbt)ek vali Strat-recht dielieti te wordell opgeili,iliell. (),itstaa,1. II, p. 144. lilijke,i,
deze betiaderi i ig \1·erd gri),idwetjclieliditig lii et als ee n gewooti stratbaar teit besl'Ill) LIA'll.
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die de (;ro,idwet schotide,i. Alle andere overtredinge,1 of-misdaden wareti terzijde
t);
gesteld eii liaar het strafwetboek verzi·ezeti.
Maar de drie Belgische leden, 1)e
1,+

(-otiitick, 1)e Thietitief eti Holv(,et, h.addeti zicli door de twee HollandRe lede,i.
Vati Mnatieti eii Elotit. lateti overlialeti tot eeri dubbelzitinige teket. Het vetiij,i zat
iii de toevc,eging iii het eerfte lid: 'hai,driii letw (. .. L ti,e/ki·r i,it,Fic·ri,le (de mittisters)
Vt'/,ist/til '. Wat 111,7,1kte deze tekst dubbelzitinig? Voor de Belgische ledeii volgde uit
de iii lid I expliciet geinaakte kc,tiinkli-ike 0115,-hetidbaarlieid, waan·a,i het bestaa,i

op 9 mei uitdrukkelijk (zie citaat) mc,tidelitig was erke,id doc,r de vo ,rzitter,
ii„„dzakelijk d.it de tiiitihterf \·„cir alle rege,·i,igidadeti iii Ltrijd iiiet de (irotid\\·et
reratit,zoordelijk (aa,iklaagbiar e,i bereclitbaar) zoi,den zijii cotifortii het tweede
lid.
Volgetis V.711 M.ianeti eti Elout best„ild et" eeti uticierscheid tliffell d.ide,i \'211 de
Ko,ii,ig e,1 de 11)i,iisters en gi,ig het iii lid I alleeti oni bevele,i vati ti,itiisters. die zij

iiiet op bevel \·.in de Kotiitig, tiiaar op eigeii gezag haddeii gege\·eii. 1)e di,bbelziti11iglicid v.111 het \·oorstel schiep iii dc pletiaire vergaderiiig vati 17 11-lei dadelijk
#·erwarritig £11 r 01-1 11 de volgens li ae p caet Chet begiti vaii) ' u tie gratide discils<ioll
1

)e zoorzittei· reageerde op het \·norstel als doni eeti wesp gestoketi
"wil cir Istiblcotiintissie otis de Engeliche priticipes kotiiati opilringeti? - die
ferla,17111ing ,·ati het Kntii,iklijk gezag zal ik fteed< bestrijden: - alzoo zouden de
m iilisters li i et 11 i i,isters zu,1 v.it) deli K 0,1 i lig. m aar vati de Stateli-(; elieraa 1.- dit s tri.idt

tege,1 01:ze begitisele,1 eti zede,1.

..1 ,

Hij verghte zich. zei V.iii Maaii e ti, er was iii de fil bc 0 m 111 isfie. geeti sprake geweest
\·.iii 'Eiigelce (leew: collectier·e. PLV) verantwoordelijklieid' en deze was 111etatidere
„ „o rdet i d., a r i l iet beoogd . "- 1 ) e ze geru s tfte ll itig \\·as ii i et a a 11 d e vo orz i tte r besteed .

1)eze zag eeti KY,orstel met eeti tekst die leek op de Etigelse cotiibitiatie. welke hij
,igocieerde m,t de ilitholling vall de konitiklijke ii,aclit tiiet alle ger olge,i vati dieti.
1)aaro,77 111(,est dit vourstel ,\·at hem betreft \,aii tat-el. Hij deed tijdeiis de verwarde

di cuffie. die Fulgde, een \·(,orftel:
"1)e Precidelit propc,lieert 0111 geeliszins iii deii ziti der conimi sie bet priticipe der
veraiit,\·ciot·clelijklieid r·.iii de 111111 ifters iii de Coilstititie ilit te drlikke,i. iii.i.ir het te

I„

'

(),itst,wit, Ii, p. 1-13. Het lic,cir I)e (.citiilick getiia.ikte citidersclieid la.it zieii hoc ilestijd lie
st.i.irwreclitelijke Tor,11 zich uitkrist.illiseerde iii eeti fititatie dat de 0tratrei·htelijke eli de
st,1.itsrechteliike ronii theorethch Iicig i]iet (,tidersclieideti werdeti.
'' 1)c (:011ilick cii I)e Thieillies zoililet, beicle!1 111itii.ter ri·ordeli. P.C.( ,. de (:ot,itick. 177118 27, v,ii i 13ii),ieillatidse Zakeli v.111 1817- 1 825.1 )e T h iei,ties vai i l'cilitie vocir liet Zilideli v.iii
1814-1818. Zie or er lie, 11 12.Ii. v.iii I )i tzlitir'Zell. '(- 11.irle< Igliace I'liilippe (; r.1,it JE T Iiielitief ile

1

Loliibice, Lid Eerfte Katiier 1815-18311. Eeirte VI,orzitter Eetrte K.,11,er', iii (ii·tic·111'/4,('L' t<·1·
fic·/ret'11/u·id i·,1,1 ht·t / 73-1,1® ht:,1,1, iii M 11, dc Ift·i:rt· K,uticr. '4 -( ;ravelihage 1 9911 p. 5')-76

"' ()lit.,1,1,1,1. 11, p. 1 51 ).
'

" (hits/,1,111, ll. p. 1 -17: evelleet,: op 11) Ilici h,id h ij de 'Elige|we colistittitie' al at-ge\\·ezeti "de
lilitli9terf alila.ir liatigeii itieer at' vati ile Kaiiters d,iii v.iii deli KA),iilig: - dit 1% bij c,tif vree!:id
e, 1 01 i ge \·c,egel i l k . ouk ro(,r li li ze e i get i ,·ci I i gh e i d : - „-i i i 11(,e te l i ce l, e lie rgi ek ( ; ou,·e nieni ent

hebbe, 1." c )nt.,r,i,1,1. il. p. 12(1. Hij liedc,el lie: clit ke,itieti wil iii et i li olize (, rc,1 id„·et v:Iii 1814

eii \·c,ld,iet oii, Iiiet. (,p 12 111ei Ii.id hi j gezegil d,it iii de Etigelse ii,iiii,terf het eigeiilijke
'

E,igelse gciuvertieliient resideerile. ()iii.fi,t,itt. 11. p. 133.
' 1 )cze ilitlatilig raii V.111 Ma.,11911 he\·ectigt 111ilti iiiterpret,itie. Hij geeft er hier blijk van het

k.trakter van de collectieve E,igelse ii,itii.terifle vera,itwoordelilkheicl te otiderketitie,1.
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late,1 beruhtet, bij art. 1(14, d.it Zij veralit\ ·i,oidelijk zijii voor misdacieti iii officic)
begaaii, ecloi-11 te adimttereti lic priiicipes der ct)1„missie 0111tretit de t'orme v:Iii
accusatie (...)," en hij tri,k eeli vatiuit zijii optiek logische coliclusie:
"1)e I'residetit coikliaileert tot ver\\'erpilig v.iii het priticipe der ci)111111 ihsie. eti 0111
alzoo van de zaak i)iets iii de C;roticiwet te 5telle,1, eii l)11, 11.ader ad art. 1(14 te
otiderzoeketi ot-het veraliderilig behoeft. "1-'M

1)e citateii totieii aaii dat de voorzitter zich alleeti tegeil de coiiibitiatie keerde. Het
priticipe daarvati wilde hij aldus iliet ('geenszitis iii de zin der cotiiniissie') iii de
Grolidwet optieineti. Maar hij wilde de (individ,iele) illinisteriele verantwoordelijk-

heid weI op eet, atidere matiier iii de grotidwet, iii art. 1 (,4 ('maar her te lateti
berusteii bij art. 1(14' etiz.). Het tWeede voorstel vati de stibcotiiiitissic, 'de t-orme
v.iii accusatie', die neerkwatii op eeti parlementair aaiiklach[reclit „let lift i,litiatief I,li
lict jwrletticilt, dat overigens voor de vervolgitig wei het OM zoit insch.ikeleii, had
zijii vi,Ile itisteli)111itig. Als liteii d,1.ir:iati ti,e $1·as, zou otiderzocht ,#pirdeii ot-art. 1(14

veranderitig beli ,efile. Meer tiog dati zijii verwijzitig naar art. 1()-1 op 9 mLi 1815,
boveti getioetiid, bevestigt zijti ver\vijzitigop 16 tizei dat voorzitter Vati Hogendorp
op dat nionielit zijii parlemeiitaire aanklachtreclit tegeti Illillisters ilog steeds iii dat
artikel besloteti aclitte.
1)e Belgisc*he ledeti vati de cotiiziiissie gitigeti, zwaar geitiipotieerd door het hettige
verbale geweld vati de voorzitter, met de verschuivi,ig tiaar art. Ic)4 akkoord,

.

waartiiee een uitdrukkelijke olischezidbaarlieidbepalitig vati de baati was.
Voorzitter V:Iii Hoge 1 1 dorp koii op dat i n o nietit tiog tiiet bevroed e ii dat hij tiiet deze
uitk o in stook zijii individi,ele illitlisteri Ele veratitwo ordelijk he id,alth atis opperviak-

kig gezieti, de das otii deed. Iii art. 104 had. atiders dan hij dacht, tiooit eeti direct
aatiklachtrecht tegen tititiisters gestaaii. Uit het vervolg zal blijketi dat Vati Hogeiidorp zich ilog wei bewust werd vati ileze lactizie, maar dat het te laat was 0111 zijii
expliciete aaziklachtrecht te reddeti.
1)e Helgell begrepeti iii het geheel tiiet waarotii iets zo vatizelt-spreketids als de

kotitii klijke otischetidbaarlieid niet explicitt iii de Grotidwet iii ocht. I)euitdrukkelijke erke nnilig van de vo 0 rzitter dat de K 0 11 i 11 g 0 1isclle ildbaar was, liet iii hu 11. dour

het Etigelse voorbeeld en door (:onstatits theorie bepaaide, staatsrechtelijke li,gica
m.iar eeti coticlusie toe. De niitiisters zoiideti iii plaatf vati de Konitig iii begitisel

voor alle regeritigsdadeti parletiientair veratitwoordelijk zijn. 1)it ·ilde Vati
Hogetidorp juist niet, tiiaar ile Belgische Collitilissieledeii zo,ideti de door heiii
beoogde verdelizig vati de veratitivoordeluklieid tusseti Konitig eti 1111,11: ters tiiet
docirzien. Het staticiptint vati de Belgeti over de onsclictidbaarlicid lag ook 0111
praktische redenen voorde liatid. De Kotiitig zou door de etioniie werklast vati eeii
11ioderne regeritig het dagelijkse beleid wei aail zijn mitiisters moeten overlaten.
Was het achteraigezieii acceptabel dat V.iii Hogetidorp de Belgische ledeti zo in het

duister liet? Er zijn geeii aatiwijzitigen vati kwade trousv bij Vati Hogetidorp. HU
lieeft ongetwijteld op zijii niatiier pogitigeti gedaaii 0111 zijii stelsel te verklare,1, tiiaar

I.

()1161,1,1,1, ll, ropectievelijk p. 1 -IH eii 149.
(,ilist,1,1,1, It, p. 1 -11. C)t' V.111 HL)gelid,)ip deze \·c)lgorde bewust Iliallipilleerde z·alt Iliet Ita te
ga.111.
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hij \\·atitroti\\'de de Belgische 'broeders' Als overwonneti volk hidden zij iii zijii
Wat waarschiitilijk ook een rol
ogeti niet dezell-de rechteii al, de H ,Ilatiders.
I

4

speelde was dat bet ilit de \\·eg gatiti rail een principediscussie in de grolidwetsconi111Afier·ati 1814 tuffeii de Noordelijke ledeii oiiderlitig, zijii doorwerkitig liad iii de

grondwetsconiniissie v.iii 1815. Vati Hogendorp heeft zichdaardoor waarschijnlijk
gei enid ge\oeld iii zij,1 ititlatitigeti.

6. Over de betekenis van art. 104 Grw. 1814 in de grondwetsconimissie van 1815
Art. 1114 (;i" ·. 1814 be,·.itte gecii expliciet direct parletiietitair aa,iklachtreclit tegeti
Iiiiiiiste,·0. V.iii Hoge,idorp lieeft zic h dit, alles wijst daarc,p. pas tijdetis het beraad
f.iti de groiid„etscoti,111issie vall 1 8 1 5 gerealiseerd. Volgens het verslag vaii liet lid

|taepfaet was op |611iei het rerschil tusfell de positie vaii Nederlatidse eli Etigelse
illitlisters nog eetis ititgelegd. 1),7,irl,ij was v ,lgeiis I aepsaet gesteld dat de Neder1,111fise liiitiifiers r·.111„'ege lii,11 ced op dc grotidwet vervolgb.i.ir wareli Ii·egetis

gr(,lidwetsschitiditig "c-o,11,1ie parji,res et traitres. eli vertu de l'art. 11)4" 1)e
(irotidwet raii 1814 bevatte echter geeii bepalitig over eeti eed vati de fiiinisters op
de (; i otid\\"et. i ' 1) it probleetii w erd op geloct doordat de vo orzitter aide dag daarop
eeti r norstel deed. dat iiiet algetiieiie itistetiimilig werd aaiivaard. 1)it voorstel. de
tekst \·aii art. 76 Cirw. 1815, luidde als volgt:
'0 Iir·e, m i liderd cleti verdereti itih o ud\·.iii deti eed, \\·elketi de K or}itiggoed ,·iridta ti
de hootileti \·.111 111il1isteriele dep.irteliietite,i (...) roorteschrijveti. wi,rdt hull daarbu
opgelegil getrou„·heid aail ile gro,id\\·et te zwereil. ..142

Wa. dit de eerfte iii.iatregel die Vati Hogetidorp ii,7117, tiadat hij otitdekt liad dat zijii
directeparlemetitaireaatiklaclitreclitotiziclitbaargeraaktwasinart. 1(14(irw. 1814?

1) )or die ced zoildeti de Iiii,iisters itiiniers persootilijk aanspreekbiar zijii voor
xhetiditig vati de Grondwet. Hereleti vati de Kom,ig die zij iii strijd :iiet de
(iro,idwet oordeelde,i. Zoude,1 zij mogeii weigereii uit te voere,i. 1), Konitig Zou
zigh daarbij tieer dietieti te leggeti. w,int hij liad zelfook een eed op de (irondwet
atgelegd. Vaii Maa,ie,1 vatte. zoals later zal blijke,1.4i art. 76 heel atiders op. Zijn
ilitleg was dat niinisters tr<)1„- z,voerel) aaii de Koning eli aaii de (irolid\\·et. zoals
deze die Weliste ilit te le ggeti.
I

.

Zie de brief rati V.iii Hogendorp ,1311 Vaii Zilyle,1 van Nijevelt vati 23 jaiiuari 1814.
(;c'di'llk, rit ki'c·11, VII. 1 10 48(1. "lk rekeli erop ilat \ ·e lielgie krijgel 1, tem iiI de r·er<)\·ering en'ati

voor reketii,ig kotiit \·ati lie ge,illieerderi. U killit Jur ,·c)(,rtga.ill ii,et u\\ werk oii, de Belgeti
glilistig te stitilliteli vmir eel, regerilig \·.111 ile |'ri114 r.11) Or.111 le en ,·ocir de reretiigilig. (.. .)
Al, de Helge„ ge„i,eg kracht hadde,i „,11 de Fran.e,1 zelt-te veriage,1 da,1 zi),ideii ze het reclit
krijgeli 4,111 zell- te befliAe,1. 111.iar zij zegge,1 u r.1,1 alle kaliten d.it ze de geallieerde troepeti
141

"

u·ille„ zie,1. Ze wille,1 di,s \·er„\·erd worde,i."
V.iii Hogelid„lic directe p irle,11elitaire .1.1,iklaclitrecht tegell illillisters (art. 6 'Scliets') \\·as
gerelateerd aail de (;roildwet \·ia de eed ,·.111 de Sc,evercilie Vorst op de (;r(,lidwet.
V.1,1 H (,geticic,rp. ( )11,st,liu, ll. p. 1 55. zei ter ti,elic-litilig " 011 rertiii liderd lietgee,1 licii doc,r iicii

Kcit,itig Iiaar gelatig der (,nistwidighedeti en hilime Hildersi·lieidelie betrekking ter befdigillg
zal „orile,1 r·c,orgeschrevet).0,

Zie de hi,ofilitukke,15 en 7.
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Riepsact noteerde eveiieeiis op 16 mei 1815:
"(Jit'J 1.1 verit,3 1.1 rE·clactioli de 1'.irticle 1(14 Iie prOsetite p.1, tilie g.iratitie suffi,ante.
(... )..lii '.11 c t,tbOque,15e 011 doit all)later S L i t .irticle uti .111ieiideitictit qui .1.c <,rde ailx
0 ta ts g d ti c· ra u x l e d 1 o k d ' c ) r d o t m c' i l a p o u rs u i t e, e t a u p r o c u re u r gO ti O ra l l ' o b l i g.i t i o t i
-144

d'y obtetitpurer.
Racpsaet zag het goed, door de verloicatistnictie iii art. 1()4 lag het itiitiatiet-voor

het aaiiklageti eii vervolgeii vati ee„ 111iiiibter bij liet OM, ofu·el bU de Konitig, de
hoogste haas ·an het OM. Deze kon itiderdaad tiiet geaclit wordeti mee te werketi

aan het aatiklagen vati zijii eigeti regeritigsdadei), zodat art. 1(,4

als

waarborg
inderdaad te kort schoot. 11.aepsaets oplossing: het ixiitiatiet-tot eeti aanklacht ook

aan de Staten-Generaal toe te kemien, eti eeti daartiiee correspotiderende verplicliting voor het ()M 0111 te vervolgeti, spoorde geheel met de oorsproiikelijkc
145
REpsaet heeft ook een
bedoelitig vati art. 6 vaii de 'Schets' v.iii de voorzitter.
1*
atiietidetiielit voorgesteld, iiiaar dit zette hij kentielijk tijdetis de discussie tiier

door. Zijn coticlusies van de vergaderitig sporeti illet de officifle tiotuleti, zi,als
vastgelegd door secretaris Meyer, tiiaar vati zijii betoog over art. 1()4 en zij 11
Eimetidetiietit is geeti letter te vinden iii de tiotilleii vati Van Maitieti,147 terwijl deze
er later prat op gilig de tileest coiliplete notillell vall alletilaal te hebbeti getiiaakt. 4X
I

Nu had het Zuidelijke lid 1)e Merode eerder tijdeits de discussie op 9 niei .il
gerraagd 'zoudeii de Stateii-(letieraal order killinell ge ·cti 0111 eeii mit]ister te
vervolge,i?'9 waarop Vati Maatieii liad geatitwoord 'zeker tiiet; Zij illogell d.tar,)vcr
iiiet deliberereti.
H i e r u i t b l ij k t d,i t l i a e p s, a e t s v o o r s t e 1, v o o r d .i t h ij h e t g e d ,1,1 n l i a d .
,

14'j

al doC)r V,111 Maailell was .lfgeweze'11.

7. De complicatie van het tweekamerstelsel
Op 31 tiiei 1815 was d:iii eitidelijk art. 1(,4 aaii de orde, tiiaar er was iiitusseii eeti
nieuwe coniplicatie opgetreden. De Belgische ledeii haddell, zwaartegeti de ziti vati
de voorzitter, I5IIitimiddels eeti tweekatiierstelsel Jativaard gekregeti. 1)it beteketide
dat volgetis de liog niet gewijzigde tekst vati art. 1(14 eeti mnklacht vail het OM
tegeti eell lilitlister zoil atlialigell v,iii het verlotvati twee Katiiers iii pl,iats vati e611.

I„

()litshi iti. 11. p. 15(1.

.

c)vcr de tekst daarvati beschiktet, ile ledeti val, de grond,retscotiiliiissie van 1 8 1 5 iliet. 1 )eze
zc,u pas iii 1839 door Thorbecke iii zijii Amk·ckittill.V Op dc (,81,11111'et worde,1 opetibaar
getiiaakt.
4' (),itskiat , 11, p. 151.
...
Alider vergelijkitigsiiiateriaal is er niet, wa,it de otficiEle tiotuleti geveti geeti ver l.ig, timir
alleeti eeti cciticlilsie. Zie voor de verslageti: 0,itsta,in, Ii, p. 145-151; grote vert,chillet, iii de
verslagen kwaineli vaker voor.
1'.

Brief- vati 28 tiove,iiber 1829 vati Vati Maatieti dati Vali Asseti "ik heb iii diell [ijll, Cell
misschieti wel liieniaild mijiter tiiedeledeli zoo iiauwkeurig als ik) zeer Zorgvulilige a.liitckeliiligeli g.ehoudeli v.iii alles wat iii die (:otiiissieti. bijzonder iii die van 1815, is voorgevalleii.
eti di,0,· icth·r </cr Lt'th·it is l'c'zi'ed, altliat,3 aaliguatide ile hi,otlipuliteii:" NA, Vati Hogelid )11).
2(15.

1

-4"

C),tistit,i,t, 11, p. 115.
I'li

(),181,1,11.11, p. Iii: zie voor de verdere di,cussie her register vati onderwerpeti.
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1)e katir dat ook de Eerste Katiier iii coticrete gevallen verlot- \·oor een aatiklacht
tege 11 eeti initi ister zo u geveri tege,1 de Zin Lan de Konitig iii. was tiatourlijk 111 inie m .

Ecti dergelijk verlof \·211 de Eerste Katiier als voorwaarde Zoll neerkonic,1 op eeti
\'etorecht \·ati de K o n itig. Vati H o getidorp begreep dat dit problee 1 17 1 11 oest wordeii

opgeloct. Hij Iiatii daarvoor zijn toe\·luc-ht tot eeti bijzotider voorstel, ver\\·erkt iii
ecti d (10 r lietii op die dagge hotideii voc,rdraclit.'1' Hij erketide daariti roo r liet eerst,

zij het itiipliciet, dat art. 11)4 het iiiitiatiet-vooreeti aaiiklacht uitsl,iite,id bij het OM
legde
"eetie iii.iclit (lict .latikl.iclitrei'lit.I' 'V). die de (;roiid\\·et (\·.111 1814. Pr·V) tiiet
genieend heeft aaii de Stateli-(;e,ier.ial te nioete,1 toekenneli.
Had hij goed Iiaar Raepsaet geloisterd oth,id fecretaris Meyer heiii gewezeii op de

lacutie? Hoe dit ook zij, o,imiskenbaarblijkt dat V:iii Hogendorp deze lacu,ieiii zijii
Gtelsel wilcle corrigereti. Uit zijii aatipak blijkt dat hij de verlofcotistructie iii art. 1(,4

wilde opruiti,eii eti dat hij de weg weer vrij wilde maketi voor eeti directe
parlemetitaire aatiklaclit tegeti itidividuele 111itiisters. Hii stelde daartoe vo(,r het
verlot-va,1 de Staten-C;etieraal voor de vatiklacht vaii een iilitiister e,1 andera hoge
allit,tellarell illaar te lateli \·ervalle,1. 1,eze hadden, 70 Sliggereerde liij, eeti extra
\\ ,, a rb<, rg 0 Fb e\ e i li gi ii g tege ti \·e r\·014 i 11 g doo rJ ii ftitie 11 ie t ti od ig eli daaroiii was het

eeti overtollig eleii,etitiii art. 1()4.1" (:oticreet beteketide dit het lateti vervalleii"+
vati de laatste zin vati art. 11,4, die luidde:
Zij mogeii echter des ·egetic titi,itiier iii regteii betrokketi worde,1, dati tiad.it door
d e verg.id eri ti g i·.1,1 de State Ii -( ; e ti er.1.11 d .1.i rti,e u i til ru k kel ijk verlcit-v erl ee,1 d z.il zij,1.1

) i t \· o o rs t e l z o it . i t i d i e t i .1.7 i i r a a r d, t w e e p ro b l e 111 e n i n d ii k l a p h e b b e l i o p g e l o r t . T e t i

cerste hilig ecli p.irlemetitaire :ialiklach[ tegeti eeti mitiister dati tiiet nieer af vati
t<Testetilillitig \'ati de Eerste K.111ier. l'eti tweede verviel daardoor het ii}itiatiet-vati
liet OM , dat eeti dii·ecte a.itikl.iclit \,ati de Stateti-Cietier.1.11 iii de weg Gtotid.

Methet r·crvalleti vatideflotziti \·ati art. 11)4 zoil koiti,iii gectigrotidwetsbep,ilitig
eeii directe parletiient;lire aatiklacht tege,1 eeii Ii,itiister bil de Hoge Ilaad, zelt-s tiiet
docir de Tweede Kniier alleeii. tiieer in de weg hebbeti gestaaii. Wei Zoll deze
oploffilig mmder coticreet zilii gen·eest dan het aaiiklachtrecht van art. 6 'Schets'.

'

4 VI,cirdracliteli v.11) de ,·Licirzitter werilet} cipge0teld ill)or secret.iris Ji)11·14 1).illiel Meyer.

M„geli ik liad hij de kritiek r.iii liaeps.iet opgepikt eii sto,id hij de vc,c,rzitter bil iii het zi,
gtied 111(,geliik repareren v. 1, ile olitstaite lai-illie. Me,·er iii.takte, beh,il\·e de citliciele liottilen.

ocik pers ,citiliike Iioti,leti. iets dat (:ciletibraiider, hlijketis zij,1 itileiclitig cip C ),irst,km. 11.
versclielien iii 19119, liierkwaardigerwij: geheel is otitgaan. totdat liij dit later alstic,g otitilekte.
Meyer tiia.ikte nieldi:ig r.iii zijii persootilijke ticitulet, iii eeii briet-r.iii 9 septe,iiber 183(1 a.iii
Iliiell, welke brief-(:olelibratider iii 1921 ptibliceerde in zij,1 (it·dii,ksmk·kcn. X-4-p. 122. Hij
vertiieldde cip p. 161 v.iii die uitgave dat de papiereii vati Meyer tiiet herr·.1.irli Zoudeti zijii
gebleven. Waar hij die conclusie „p baseerde, gat- hij tiiet a.iii. iets d.it. 11,1 de ke,ilielijke
oillissie iii zijil (),Irs/ti,m, 11„ vrageil opr<,ept. Ik deed iii Nederla,id iiavr,iag ii.,ar de papiere,1
Meyer. niaar dit leverde niets cip. Een fragq,ietit val, de persoolilijke notulen van Meyer bleet
bewaard in dietis briefaa,1 Riiell vati 8 dece,iiber 1827, NA. Jorissen, 66. Iio 25.
- (hitsta,1,1. Ii. p. 276.1)it week afvali u·athil iii de grc,lidwewi,ititiiissie vati 1 814 had gezegd
"' ()tits„i,ui, 11. p. 276.
.
1),it hij (lai wilde lag voor de liatid eti sprak hij oc,k zo uit bij zij,i tweede poging: zie liierna.
: ,
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waariti tiiet zoveel woorde'11 st(,lid dat mitiisters wegetis '.imptsverrigtiligeti' tereclit
zoudeti staa,1 voor de Hoge liaad 'op aaiiklage' v:iii de Stateii-Getier:,al.
1-)at liet er Vati Hogetidorp inderdaad 0177 64110 0111 zijn 'beoordelitigsti,ut vaii 1 8 1 4'
z Liveel 111 0 gelijk go ed te illake 11, is i iied e .7 711 iietiielij k o iii dat zijii voors tel z ich richtte

tegeii het verlot-vali art. Ic)4 als zodatiig. Zou het hetii er alleeii om w dc)eit zijii
geweest dat verlot' niet atliatikelijk te maketi v.iii de itihtetiimitig vati de Eerste
Kaiiier, d.iii liad hij sitiipelweg kuni,eii volsta.in 111et her vourstel 0111 iii art. 1 <)4
'Staten-Getieraal' te vervatigeti door 'Tweede Katiier'. Eeii dergelijk atiictidetiietit
zoii hij, tiaar ik aatitieetii, geniakkelijker, watit op voc,r de hatid liggetide groiideii

aativaard hebberi kuniien krijgeti. Maar i,ee, tiiet zijn voorstel \\·ilde hij ketii}elijk
heletiiaal vati dat verli)fat-. 1)at hij dit wilde had hij troilwetis ook op 16111ei al lateii

blijkeit door Ilitdrukkelijk iii k steinmeii niet het tweede decl vaii het subcotiimissievoorstel Cover 'de ti,ime van accusatie, zie boven).
8. Andere complicaties die de 'reparatie' van art. 104 in de weg zaten

Het probleetii waar Van Hogetidorp tike geworsteld moet hebben, was de vraag
hoe hij de opstellers vati art. 1(14, Vati Maatieti eii Elout, zoo ktitillell overlialeti tot
155
Huti tekst was itiimers de oorzaak vati de blokkering
ecti wijzigiiig iii zuil geest.
vati het directe parkment:lire aatiklaclitiecht. Heeft liij, bij het bedeliketi vail zijii
oplossing om de slotziti vati art. 1<)4 te laten vervalleti, begrepen dat de opstellers
er eeti pu,ir strafrechtelijke bepaling van liadden gemaakt? Dit is oildilidelijk. Hij
heeft hoe d,in ook gecotistateerd dat Vaii Maatien eii Elotitiii 1814 zijii bedoelitig
niet begrepeti haddeti eti geeti voorstatider wareti vati zijn d,ri·,-t · aaiiklaclitreclit.
Haddeii deze 1.iatsten ititusseti op basis vati de discussies begrepeti dat het gitig 0,17

eeti parletiietitair a.,tiklaclitrecht tegeil regeritigsdadeii? Dit is evetieetis ditister. Zij
hebben hoe daii ook gecotistateerd dat een aatital Belgische lederi eii de voorzitter

huti 'wei doordachte' art. 104 wildeti wijzigen.
Vaii Hogendorp dorst iii de pletiaire cotiimissie op dit putit kezinelijk geeti opetilijk
coiitlict tiiet Vaii Maatien en Eloi,t aai te gaa,1. V.,11 Maatien liad zicli op 9 mei al
opetilijk tegen eeti direct parleiii eii tair aaii klachtreclit verklaard eii aaii het eitid Vall
her grote debat op 16 mei had hij in tiavolgitig vati Mollenis gezegd
i ii dieti de rergade,·itigi,ietadinitteert het begitiselder iii i,iA teriele veratit, 0 orile lijk-

heid door Lie lsublcotiitiiissie voorgesteld, behoeft art. 11,4 11iet veratideril te
\I·<,rileit.

..1:'.

Van Maatiens gedachtegatig kwatii er eetivoudig op tieer dat bij ativijzitig vati
Engelse veratitwoordelijkheid alleen de ilidividuele strafrechtelijke veratitwoordelijklicid overbleetI

':

Had Vali Hogeildorp lieli liiet itifi,rtiwel. bilitell de vergaderitigeii vali de cotillijisjie 0111.
kuii,ie,i pri)bereli over te lidleti? 1)ie Iiiogelijkheid bestcind wei, maar Vati Hogetidorp wist
uit ervaritig hi,ezeer Vati Maalieii regeii lieiii eti zijn opvattitigeti gckatit was. Hij zc)u dati
bove,idicii zijii beoordelitig,fout hebbeii moeteti toegeveti.

1:„

(),list,1,11,11, p. 149.
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Vati Hogendorp zag zich bor·endieti gesteld voor eeti wetstechni che cotiiplicatie,
otiidatart. 104 eeiverza,iielbepaliiiggewordell was, diesloegopeetiheleserie hoge
atiibtsdragers. Als hii eeti wijzigitig had wille,1 beperketi tot alleen de ministers. dan
zc,u dat cotiiplicaties hebben gegeven. Het Zoil aanleidi,ig hebbeti kunne,1 geven
tot de vraag of alleeti voor ministers een aparte regeling tiodig was.

9. De verhelderende finale discussies over art. 104
Toeii art. 1(14 1-eitelijk aati de orde kwatii, leek de inleidende toespraak vati de
roorzitter itiet het voorstel tot bekoititig vati het artikel al vergeteti. Volgetis de
beschikb.irctiotuletiwerd d.,ar Iiiet overgerept. De zaak waar het de voorzitterotii
te doeli was, kwalii echter toi-h ter sprake. Zoudeti de Staten-(;elieraal "uit
hillizelverlde autorisatieter vervolgitig vaneetider,imbtenareti in ait. 1(14 veri]leld"
killilieli ge\'eli? Moesteti Illet atidere woordeii de Staten-Generaal liet initiatiet-tot
Zijtl Zilideli-ike collega'c
IT
a.iii.
911 \·„c,rzitter Vati HA,Keiidorp doteii zich bij heiii
Hierop volgde eeii
e e ti a .1,1 k l a c l i t k i· ij ge t i ? 1 ) 0 t re t i ge a c li tt e d i t ti o d i g . T w e e va t i

oiithulletide di.11004. liet Nuordelijke lid Qi,eyseii vroeg rer\·olgetis
"iii .1.ir \\'.1.irt ,e i, h it gelicle cli lig (het miti.itiet'val) cic Stateti-(;ctier.1.11, Pr'V) tiodig.
li u d e iii i n i st e r: 11 i e t v e ra li tw ) i rd e ' i i k zil l i e ii zij 11 roo r d el i cte i te ge 11 d e ( 011 sti tu ti e? "

Hie!·op reageeide Vati Hogetidorp tiiet de wooideti "dir zij n zij, zie art. 1(14,
\raarcip Queyseti atit,iD<,idde
"lieen. dit A zoo li iet: - die aid.wr bedi,ellic lili+ 1.idell Zijii delicte,1 v.iii 61111btenareli.
klerk. "15M
Hiercip wel-d h i tartikel liaaree,1 flibcoiii iii issier·erwezeii. 1-) eze k orte wocirderiwiszuc)\\-el v.111 ee11 111itii<ter als E·.lil eell

seli,ig bevectigt dat de Noordelijke ledeti op dit ptitit (,iiderliiig priticipieel vaii

nietiitig versihildeil. Queyse,i ver,roordde het ctatidpillit Vail Vall Maane,i dat
miiiisters tiiet verantwoordelijk Zoildeti zijii voor schenditig vati de (irotid\vet
( ' d e l i cte n te ge 11 d e ( : o ti s ti tu ti e ' ) . m ., a r a l l e e,1 vo o r tii i s d rij \·e 11 0 p ei ge ti gez .ig b egaa ii .

Zijii toevoegitig dat dir voor iedere 21111bte,iaar gold, vati hoog tot I.,ag. illuftreert
hit. Vati Hogendoip ging hier vierkatit tegen in eli zei dat op grotid vaii art. 1(14
mi,iifters wei r·eratitrdoordelijk Zolideti zijii voor delicreti tegeti de ('.otistittitie.
Iii devisie vati Vati Maaneti zoi,de,i initiisterf bevele,1 van de Kotiitig altild iii oete,1
iii tvoereti eli st<,lid het |lilli iliet Vrij h li 1 1 0 01-decl over de r r.1.,g 0 t-er sprake was vati
1 trijd met de (; rotidwet te lateti pre r,ilereti bo ve 11 dat vati de K 01 1 i tig. H 11 il eed gold

op de eerste plaats troii\z· a,in de Kotitrig. Volgetis Van Hogendorp zouden Iizitiisterc

op grotid \·211 huii eed iii pl.lats van de Ki,tiii,g veraiit,roordelijk zijii voor d.ideti
i

ti strij d niet d e G rc) n clivet. 1 )e tiii nhters 1110 e ste 11 d aarotii op dit p u n t \\·el li t, 11 e iKeti

mt'11iiig vOIgeii eli zicli destiood+ tegeti eeii koilitiklijk bevel verzetteli. 1)e
ver\·anging ran de terni 'amptsverrigritigen' van de 'Schets' do or de ter,ii '.imbtsdelic-

teri' ill art. 1()4 Grw. 1814 maakte voor Vall Hogelidorp kelizielijk geell verschil.
Het verdere beraad loste het probleeiii vati de uiteetilopende i,iterpretatie van de

0„/sta,„i, Il, p. 275 e,1 279.
(),itst,ictit. 11, p. 279. de datulli \\'as 31 tiiei 1815.
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tertii 'atiibrsinisilrijven' iii art. 11)4 nietopen bracht geeii wijziging mcer iii de tekst
v.iii de bepalitig

Met zijii harde uitspraak tegeii het statidpi,tit van Queyseti had voorzitter Vati
Hogetidorp hoc dati ook de Belgische ledeti verdergesterkt iii huti gereclitvaardigde
verwachtitig dat er eeti voorzietiitig zozi zijii tegeti 111.7i-htsii,isbruik, respectievelijk

grondwerschetiditig door de regering. Hij zou daartiiee de Belgeii grotelijks
misleideti. Van Hogetidorp besefte iii,iiiddels zeer wei dat bij eeii otiveratiderd art.
1

04 de haalbaarlieid van een directe parle men tai re a,711 k lacht tegeti ee 11 ininEster eeti

hachelijke zaak was gewordeti. 1)e tiiogelijkheid daartoe was itiiiiiers atliatikelijk
gewordeti vati zowel het itiitiatiefvaii het OM, als v.iii itisteimiiitig v.iii de Eerste
K.im er.

1)e vraag rijst waaroni 12aepsact, die, zoals hierboveti bleek, op 16 iiiei het gebrek
iti art. 1(14 zo scherp had verwoord, claarover op 31 mei, toeti het artikel eitidelijk
a.111 de orde was, ketitielijk tiiets liieer te berde braclit. 1-let vers lag vati Vati Maatieti

tioemt hetii tiiet bij de disctissie over art. 1()4."<' 11.aepsiers eigeti verslag vati die

datitinzei alleetidat art. 1(,4 tiaardesubcomiiiissievoor (het hootilstitkover) Jilstitie
was verwezeti voor eeii nietiwe redactie. Mogelijk was dit her gevolg vati bet feit
dat 1Zaepmet ilitiliddels geeti etikele steitii meer otidervozid vati zijn Belgische
collega's. Hij had zich door sotiitiiige inerkwaardige voorstelleti (Gent iii plaats vati
Amsterdaiii h 001-ds tad) iii iii of m eer belaclielij k getiiaak t e 11 werd 11 iet 111 eer wi ieus
1

6.

ge 110111 e l i .

Op 16 jii,ii kwatii art. 1,14, tia beraad iii de betreffeilde stibi-otiitiiissie (bestaatide Liit
1,.1

Vati Maaiieii, Eloilt, Lcclercq eii (ietidebieti) waarvati keiitielijk geeii .ipart verslag
bewaard bleet-, optiie,iw aa,1 de orde. V.iii H ,getidorp deed ten t\veedell iliale Zijll

voorstel oni het verlot van de Stateii-Cieneraal te sclirappeti. "l Weer krecg hij
d.,arvour geeii steitii. Etikele Helgische ledeti, Holvuet, 1.)otreiige ei, 1)e C'(,tiitick.
bleveii we| datidritigeii op eeti direct aatiklaclitrecht vati de Stateii-Cietieraal tegeti
eeti pillit Ie 111akeii vall de Eerste Katiier eti zoiider reel
overtuigiiig. Ze werdeti trouwetisiii slaap gesiist door de soms wonderlijke betogeti

illitlisters, iii.iar zotider

vati Vati Maatieti en Elo,lt, die er alles a,iii dedeii 0111 art. 1()4 otigewijzigd te
houden.

Over de Janleiditig voor de verwijzing vati art. 1 (14 tiaar de si,bcotiitijissie, het
priticipitle verschil iii ititerpretatie tussen Quevsen eli de voorzitter (zie bovell),
werd iii de notilleti liiet meer gerept. 1,a

"" Chitst,tati, 11, p. 278 eti 279.
1,1,1

Zie I'Jul ilogghO. I.),1 /,i,/iric·t,· Al,Tb,1,1,1 i',1,1 ./.J. R,Ii·ps,k't t,It /8 1.5, iti:otich·r/u·id iii i'ti c 11,1 tic

aimi,tissit· w ht'r=i'i·,ii'le di·r th,/l,ii,<6·chkercitichi,I't lilli /8/4. Ki,rtdjk z·J.' met liati,e valiat p. 157.

"'' ('.c,letibratider gat-hier„,or Kee,i verklaring. 13estoild het r.lpport vali de 5itbioi,itiii,sic alleci}
uit .irtikeleti? 1).iar lijkt lict op, li.lep3.ter ,prak over eeti ili,ue'elle i·Oil.,ctiolf, )Illstililli. 11'p
446. 11 id Jr zeker is het illet.
C

1 0,itst,1,1,1. II' p. 41(1.
I '

Liet lt-aeps.iet bet bij lie cliscu3sie <,ver .irt. 1(14, altlialis volgetis het verslag ,·.111 Vaii Maalieli.

op 16 jutii hit N·eer afu·eteti. ter\\·Ul Ilij \,·el sprak bij .litilere otiderwerpeti? Hij gitig i,p 16
iuili zelts kei,lieli ik akk„„rd liiet lier h.itidhave,1 vati .irt. 1(14. alth.i,14 werd lii,·t alv tegel),remilier veni,eld. Vaii de vergaderilag vati I (, jum liet hij, volgetis (),Itst,iall, 11, p. 41,6 gcell
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Haddeii de Belgisclie lederi iii dit tadiuiii geeii ti,t meer over eti was de strijd over
fiiitiisterille veratit\\'oordelilkheid d,7210,11 gestredeii? Voorzitter Vati Hogetidorp
h.id al op 1 4 niei 1 8 1 5 :1.111 Wille,11 I gesclireve,1 dat de lielget, 11aar hiiA verla,ig-

deti."4 Een tiiet otibelatigrijke reden daarvoor was dat de Vall Elba otitsnapte
Napoleoti intiliddels met zijilleger optrok in de riclitilig vall Belgie. Roild lialt'juili
1815 kwailiell de berichte! i in I) eii Haa g bi iii,eii dat hij het Zuiden der Nederlanden

was biiitien ge\·alleti, redeti voor de verguisde Raepsaet 0,11 zijii deelimme aari het

beraad afte breke,i eii afte reize,i 11aar lier Zuideti (2(,juili). Het vooruitziclit van
ee,1 veldelag tegeii Napoleon it) lielgie zal ook de coticetitratie vati de a,idere
Belgische ledeii niet bevorderd hebbell. R.iepsaet was echter nog a.inwezig op de
I·ergaderitig I·.1,1 16 jittli toell vocirzitter Vati Hogetidorp het hootil in de schoot
legde. Met de tiaam vati laatstgetic)etiide otider lie tegetistemmers werd art. 1(14
citigewijzigd aaiivaard etivertii,ilitiierd tot art. 177 (irw. 1815. De tekst ervatibled
\'rij\\·el gelijk (zie hierboveii par. 4 orider 1 ). 1.: Maar het was kentielijk een 111(,eilijk
te verteret, tiederlaag, Watlt tietl dagell later op 11) jtlli, bij de redactiotiele afu·erkitig
\·ati de tekct. deed V;iii Hogetidorp tocli tiog ee,1 derde, vergeet-se pogitig oin liet
\·erlofge<clirapt te krijgeti:
-Niettegetista.inde de President de reeds rreeger uitgebragte grotiden waarop he,11

deze hepaling overb„dig vooi-kwa,ii. had herinnerd.
bleet- het verlot der State,i-(;etier.7,11 bll.Ive,id vereist, noteerde sec-retaris Meyer
droogies. 1'. 1)at de ijdele voorzitter Van Hogetidorp de kans op ee,i waarschijnlijke
derde Iiederlaag bij deze derde poging op de koop toenatii. bewij t otitiiisketibaar

het hoge belatig dat hij aan dit pi,iit hechtte.
Hoe het zijii aatiklachtrecht verder verging. zal iii hoofdstuk 4 bij de bespreking van
ecti o n t\\·erprede \·our de Tweede Kai iier \·ati Vati H ogeridorp I,it 1817 aa 11 de orde

kc,nieti. (lok n,er het priticipe ·ati de gebo,ide,iheid vati de regering aaii de
( i rotid\\·et otiv el )\'er de vrwag h 0 i, te ge n grotidwetsc h e riditig d o or d e regeri,ig zo u
k zi 11 11 e ii w o rd e 11 (,p ge k 0111 e i i . Ii· a s h i enii ee b e t l a,a ts t e w o 0 rd u ite ra a rd n i e t ge z egd

aa,iteketii,igeti tia. C'.c,le,ibratider z.ig echter tiiet dat tiiinstetis eeli decl v,iii het verd,ig v,iii
Itaepr.let n. 11 15 juiii sli,eg op de verg.ideritig \·ati 16 jutii. Eeii raadsel if ook wa.irc,111 geet,
e,ikele atidere 13elg de kntiek vati liaepsaetop art. 1(14. gellit (,p 1611iei, m·enia]11, mkhdeze
op 31 titei of 16 juiii herliaalde.
ile ilelgeti \zaretibegoillieti 'hoc ialiger hoe meerd<,c,r elkallder te steillilieli'.1)e grc)epsgeest
gitig er zoetjec.iii uit e,i zij verl:iligdeii tiaar hilis. Hc,e t,iel dat koti. hitig vati hetizelf ati liad
hij hen gezegd. (),listaan, 11, p. 1411
" ()litst,1,1,1.11. p. 411. Iii de tekst v.iii .irtikel 177 votid nog weI saiiieiirc,egitig pl.i.its v:in de
tekst ,·ati art. 1114 en 1(15 (;r,v. 1 8 1 4, 1 11.1.1 r d.it Iiia akg tile t uit vot,r de itihoud.

"" (hitsmati. 11. p. 53(1.1)e ilitdnikkelijke venilelditig hiervaii door Meyer zou kunnei, wijze,i
op zij,1 .iatideel iii de illislukte pogilig ti,t her of,ruitilell rail de blokkade vati bet verlof.
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Zijn Belgische leden inisleid inzake de erkenning van ministeriile

verantwoordelijkheid?
Hoewel o,iopzettelijk en te goeder troll\\·, misleidde Vati Hogetidorp de lielgische
leden inzake ministeriele veratitwoordelijkheid. Hij was zich tot 16 lilei 1815 niet
bewilst van het gebrek iii art. 1(i4 Cirw. 1814, tiiaar op 17 tiiei iii.,akte hij het
priticipe 111eer expliciet zichtbaar door toevoeging vati de bepalillg over de eed van
de ministers op de (:rondwet (art. 76).Op 31 111ei hield hij. tegeti de opetilijke
o,itketining van Queyseti iii, vol dat lizinisters veratitwoordelijk mude,i zijn voor
daden in strijd met de (irondwet. Vervolgens deed hij de drie beschrevet, pogitigeti
otii de blokkeretide verlotionstnictie tiit art. 1(,4 geschrapt te krijgeti eti zo de weg
weer vrij te maketi voorhet directe aanklachtrecht. 1)e nieeste Belgische cotiimissielede,i hebben uiteiridelijk iii goed vertrotiweri op het gezag van de voorzitter tilaar
berust iii de tekst vati art. 177 (irw. 1815. Zij konden tiiet ver,iioedeti dat deze al
zo stiel (iti 1816) zijn positie als eerste raadsmati van Wille,ii I zoit verlieze,1.
Van Hogeridorps u itspraken overhetparlementaire mnklachtrecht wei·den overigens
niet vergeten. Gendebien zo„ vierjaar later in de Tweede Katiier de discussie in de
comiiiissie als volgtsaiiienvatten. Hij zei (volgetis niijti vertaling) op 7 lilei 1819:
"lk noetii eet, mitiister veratitwoordelijk. Zij zijn dit iii een represe,itatieve inoliarchie: 'par 17 liature, par la fi,rce. par l'essetice des choses'. Het iii onze grondwet

optietiieil vaii deze waarheid zou haar gec-oniprotiiitteerd ,f verzwakt hebbeti.
Valiwege deze overweging. die ik hier ietterlijk aatihail, heeft de meerderlieid v.iii
de Commissie vai, tweeflitwi,itig (vali 1815. I'vV) liet meerderlieidsft,a:idputit (I·ati
de stibiomi,iissie, PvV) dat deze veraiitwi,ordelijkheid bij uitdrukkelijke bepalitig
diende te worden opgenotiieti. verworpeii. 1),1.ar trouwelic de tilillifters getioemd
ipordeti in de grotidwet eti de edeti die zij mi,eten afleggeti daarin beschreveti st.7311,
staat biliten twijf-el dat zij veratitwocirdelijk zij,i. Een daartiiee strijdige pretentie zou

eeti inbreuk vormeii op het kotii,iklijk prerogatief, op de heiligheid vati de peric,oti
vati ile kotittig.

'. 1.8

Ileze weergave achteraf was correct. 1)e cotiimissie had op 16 iiiei itiderdaad de
'Etigelse' ot-collectieve v.iriatit vati na 1783 verworpeti. Getidebietis verklaritig dat
die vortii otis stelsel zou hebberi 'gecoinpromitteerd' bevestigtniijii interpretatie dat

de Belgisclie leden er niet op uit waren geweest de positie van de Kotiing als
regeringfleider te verzwakketi. 1)e itidividilele variatit da.irentegen was bij die
gelegenheid iii plaats van afgewezen juist aanvaard. Ze stond, zo had de voorzitter
toeti gezegd e,1 later herhaald, al iii art. 1(14 (:rw. 1814, dat zo tiodig zoil worde,i

aatigevold. Aatigekoiiien bij dat artikel dwongeii de Zilidelijke ledeti ecliter geeti
meer exp|iciete formilleritig ati

If.

Op Ill itie i 18 15 1 ii eldde h ij aai i Willen, 1 ee,1 ,·em·ijzing naar art. 1 (14 tijdetic het beraad vati
9 tiiei iii reactie op Holvoets voorstel (de conibiiiatiebepalitig. (),itstaait, II, p. 114: de

verwlizitig op p.1 15). Hij gat-daarbij op geeti enkele tiianier blijk va,i otizekerheid over art.
1(14 eti Willeni I atitwoordde op 17 mei inet dezelfde (,tibevaligetiheill: 'Tegetin·oordig is
ieder vcratitwoordelijk voor zijii 1 -)eparteliieiit. eliz'. 0,1/sma,1, ll, p. 152.
"' HIA- 1818- 1819, p. 44)2.
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PARAGRAAI· 4

1)F. S(-)1:Vt.KI--IN!1ElfS<)1'VA-11-IN(; VAN Wit.1.EMI INI)EJAREN 1813-1815

Wat voor op\'acting had Wille,ii I zelfaativatikelijk over de grotidslag eii oinvang
vati zijii macht? Hoe stond hij tegenc,ver het parlemetitaire aatiklachtrecht tegen
I

11 itiisters? hi deze paragraat word[ aa n tie iii elijk ge Iiaakt dat Wilie iii i zi c h vo o rio pig

behoedzaatii Lontlirtiieerde aai, de wensen eii deiikbeeldeii van Vati Hogetidorp
Hij was echter bepaald nier gechartiieerd van diens persoon. liitegendeel, daarvoor
was Val) Hogetidorp te hi,oghartig eti te ijdel. Hij had bovendien, net als Willein
I zelt-, xii overheerseiid karakter. Van Hogetidorp zag ziclizelt-iii decetiiber 1813
als het symbool vati de Nederlatidse iiatie. De eerste public-atie vati de Vorst, eeti
tekst gebaseerd op eeti betoog vati V,in Hogelldorp, vornide daarvati Lie belic-hamitig. Die tekst, aldus de pathetische beschrijvitig vaii Vati Hogetidorp, was 'het
eerste inaatschappeIuke verdragttisscheti Vorst en volk' dat iii de Nederlatideti werd
ges lote, 1. 13 ij zijii eers te 01 itm oetin g met Wille 111 l op 3(1 tiovetiiber 1813 overh in digcle hij he,ii deze tekst, tiiaar een succes was het 11iet geweest, c,111dat, volgens Vaii
1..
Hogendorp, de Vorst bij die gelegenheid iliet toeschietelijk getioeg was geweest.

1. Aanvaarding van en aanvankelijke soevereiniteitsuitoefening door
Willem I

Hcie daclit Willein I zelt- 05er s„evereitiiteit? Hij stainde uit cell geslaclit van
itadhouders dat zotider ti,niicel foevereiii te zijii iii soiiitiiige periodes \·ati de
1711

Republiek tiieer iiiaclit had uitgeoefetid dati Kotiiligeii elders. Vanat-Willetii de
Z\\·Uger haddeii de C)ratijes veigect-s toegewerkt naar het koningschap. De irotiie
v.iii het lot wilde dat tegell de tijd dat zij die ultietiie iiiachtstite! eitidelijk billile,1
liu n bereik wisteti, het dragen ervati, als het 0111 niacht ging, eeti riskante otidertieiii i tig w as gewordeti . Stad h 0 uder W ilie 111 V had iii brieven aa n zijn zoo 11, de latere

Kotiitig Willeni 1, et, a.111 zijii vrc,uw in 1799 ineeniialeti verzekerd dat hij zijn
stadhouderk hap 1100* Zon inritileii voor eeii cotistitutiotieel kotiizigschap. Eeii
Kotihig vati dat type, schreet- hij, kwatii o,ider de gitillotine, getuige het lot van
Loile,r·ijk XVI vati Fratikrijk iii 1791 ot-werd, zoals de 1)0 ge vati Veiietie, iii scliuil
sc,evereiti, niaar had teitelijk iliets te zeggen."' C:ooi je stadhouderschap niet weg
vc,ordat je zeker bent vaii iets beters, luidde de boodschap aan zijii zoon, eti laat je
geeti scliijiisoevereitiiteit opdritigeii. Willeni 1 st(,tid, tiet als zij 11 vader, zeer all:erig

vati een louter ceretiiotiieel koningschap eti kende, zoals hierna zal blijketi, het lot
vati de Engels e K otiing. (ledwotigeti iii ballitigschap te gaan sitids de oiiciet-gatig vati
de Repiibliekiii 1795, zag detoekollist vaildeert-prinserger,Iitiietijd niet bepaald
rooskleurig uit. Een Etigelse diplomaat legde iii eeii brief van 1(l iiiaart 18(}(1 aaii de
toentiialige Etigelse mi,iister vati Buiteiilandse Zaketi Grenville vast hoe bitter de

1

(,*,

Br. t·,1 (_;t·d.,V, p.4 1 1.
1.1,

Getulge bijvoorbeeld de uitspraak vaii Vali Hogetilil)rp ill Zijil co,iceptrede voor de T\\·eede
K.inier uit 1 8 1 7, geciteerd iii hoofilstuk 4, paragraat 2. putit 2.

v (;,·dcnks,t,kkin, III, 1798-1801 (2), p. 1072 en 1(176, RGI' 4.

VAN HOC,i:NT)(litl'SMINIST f.1111 .1.1- Vi:RANI WOORI)El.IIKHEII)

55

erfprins gereageerd had op de itivestittiur vail Napoleon

als eerste Consul Vati
Fratikrijk in 1799.
"He was exceedingly agitated. Buotiaparte. he said was king t(, 111 intents and

purposes. What did it sigmt-y what was the n,ime atid family of-a kitig? I., preitticr rot
/i,t tin s,i/dat het,rt·ux. He asked what was his own ancestor, William the First. but a
rebel? Fagel and I were quite stupefied and indeed shocked.-1-21)it citaat m aakt

aannemelijk dat Willem I rond 18(10 ,iiet geloot-de in een goddelijke roepitig.
Hij was zich tiiet alleeii ben,ust was vati dc betrekkelijkheid vati eeii ert-elijke
titel, Iiiaar ook van het konitigschap als zodatiig. Wat voor he,11 telde was het
verkrijgen en behoudeti v:iii werkelijke macht. Ee,1 ofatidere theorie over bet
koningschap, bijvoorbeeld die van de ondeelbare konitiklijke soevereitiiteit van
173
een schrijver 715 Bodin e.d., was aa,i de erfpritis kentielijk iliet besteed.' 34

Tocti in septe,iiber 1799 de gedachteii vati Ciretiville itizake de toekonistige
staatsvorni voor de Nederlanden in de richting van een konitigschap gingeti.
betretirde Wilheltiiitia vati Pruisen, de tiioeder vati Willein L dat een Etigelse
generaal de Oratijes al met de titel van wettig 'soeverein' had aangeduid. Dit had
te denketi gegeveti aan de kolonie Hollanders in Lotiden, schreef zij iii dezeltile
maand aaii haar zoon. Zij raadde hetii aaii:
"Vous ferez biell de saisir ti,utes les occasions de dire et de motitrer que nous tie visoiis
pas i la souverainco.

„175

De redeti roor dit vertoon van atkeer van de soevereiniteit had alles te m.ikeri met

het teit dat de teriii soevercit,iteit in de 18' eeurv tiog stotid voor de volstrekte
11iacht. geassocieerd inet eige,idotii. Van een dergelijke macht bij de stadhouder

nioesteti Iiiet iiatiie de Hollatidse patriotteti Iiiets weteti. Iii de 19' eeitw zoii het
begrip 'soevereitiiteit' een heel atidere laditig krijgen. Het werd veeleer een titel,
ot-zoals Thorbecke het zoti t-ortii,ileren in 1841:
"vorstelijke Souvereitiiteit. een veratiderlijk begrip, endarin otizeii tijd meeren „ieer
itikriiiipt, of-colistitlitiolieel beperkt wordt. „ 1 M

1-3 (irdenkstilkk('11· 111' 1798-18(11 (2). p. 11114, 12(;1' 4, (,11tleend aan H.T. Coletibrander.
'Clonprci,ig eii opdraclit der soevereit,iteit'. Historic ill lit,t'it, 11, Aiiisterda,11 1913. p. 41.
' I'J. Oud. Hc,,·c,tistitittio,ter/rrch, 1·,u, lic, Konit,kriik dcr .\'t'drr/andc„, 2' druk, Zwolle 1967,1, p.
4 en C.W. vati der Pot. A. M. 1)otitier, Handhork vati het .\'t·dir/,1,ids· sm,itsm·ht. 1(1' druk 1977.
p. 14 e.i·.
1-1

Vreeti,d is dit tiiet. Willetii 1 iiioest tiet als V.iii Hoge,idorp weitiig hebbeti van tlieoretisclie
cc)ticepte 11. 1)it blijkt o„k uit ee,1 ge#prek m et zij,i zc)011 iii 1 821 1, zie hootilstuk 6. parigraaf

4, pillit 2. Als Wille,11 1 417,1 vroegere Vorste,i dacht. daii zijn het, iii 11.1·(>Igitig vati V.iti
11(,ge,id(,rp. 110 li rgoti d ische h ertogen en grav el i geweest. getu ige ol ide r li leer zij 11 vem·ij zil ig

daartiaar tegetiover (;roen vati |'ritisterer iii 111ei 1829, hoofdstuk 9, paragrgat- 1. Ik noeii)
13od i n. 0,11 dat Wille ii i 1 vanaf 18 17 koos voor de s(,everei iii teitsopvattitig vaii Vati Ma.ilien

(zie hootilstuk 5 en 7). die wellicht (i,iede) zi,u kunilen teruggaa,1 op 13„diti. Ik zond da.ir
geetl nmgziligeti m·er.

1 (it·driii,st„kkc·i, III 1798-181)1 (2). 1ZGI' 4, p. 11)67-1()68: vgl. 01,1.,tam, I. p. XXXVIII. 1)e
p.itriotte,i in Lotidet) beschildigliell de I'ritis (Willeiii V) dat hij 'tiaar de soevereit,iteit st(,iid'
" Thorbecke. 'Sta:itsregt. Onverantwoordelijklieid val) den Koning'. Reerse,·h·,·rd Atiblad 1841,
p. 132.
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Willeni I zou als erfpritis iii 18(12 een kiiieval doen voor de inniiddels keizer
gewordeii Napoleoll eli als compensatie voor her verlies vati de stadhouderlijke

rechtezi, waarvoor zijil vader tekende, de illacht over het pritisbisdom Fulda
aativaarden.'71 Al na eiikele jareii koos hij echter de zijde vati Pruisen eii verloor
daarotii Fillda iii 18(17.
Iii maart 1813, toeil Napoleori tiog geenszitis verslageti was. gitig iii Hollaiid het
gerucht dat ecti Engelse vic,ot ill aalitocht was met aan boord Willeni vaii Oratije,

Kotiing vati Hollatid. Dit geruch[ vormde de .tatileiditig voor Wilheliiiitia vati
Pruiseti om iii een briefaaii haar zooti haar melling te geve,1 over dietis kntree iii
H o llaiid 11.1 atlo op v ati de ourlo g. Z ou m e n iii de toe ko m st he tii tot de troo ti roep eti,

schretzij, dati zou hij niet tiloeten weigereil, maar hij zoil tiooit de iiidruk illoge 11
wekken naar de troon te sollicitereti, al was het alleen maar vatiwege het grote
vooroorcieel tegen de kotihigstitel dat zo latig iii Hollatid had bestaaii. Waar het op
aa 11 kwa 111 was dat haar z 0011 iii et slechts ee 11 tite 1, 111 aar werkelijke macht ZC,ll krijge11.
"111.li qu'ilitporte le titre, pourvu que l'effet existe, et il nie parait trA essetitiel qu'a
cette occasic)11 le Chet- de l'Et.it, quel que Soit Son titre, 50it revOtu du pouvoir
116cc66.,ire pour proteger I executiot, des lots.

la st'ired et le vral ble,1 dii peuple

et agir d'aprA lej circolistalice*, pollr

•,176

Haar zooti atitwoordde hit geheel tiiet haar eetis Ie zuii. Hij wilde daaroni
vasthouden adii de oude, lt.epublikeinse vornien eti uitgatigsputiteii en alleen
tic,odzakeliuke veratideringe,1 doorvoereti. Uitgaa,ide van die basis wilde hu probereii
9
"d'exdcuter ce qui est re,W itiipi)541,1e , (;uillauliie ler et a,1 Prince Maurice. -j7
Anders gezegd, uitgaatide \·aii de vertrouwde mai-htsbasis vati het stadhouderschap,

wilde hu Soevereiti iii Kotii,ig wordeti, wat Willein

de

Zwijger exi Maurits niet

gelukt was.

Zes m,iatideti later, eitid tioveii,ber 1813, latidde hij iii Scheverlillgell dan ook iliet
het voon i e111 e 11 zic h tiie I te lateii at-sc llepeli iliet ee 11 fc h ij 11 tilacllt. Z ij 11 atia'ijzillg v all

de hem ronci 25 tiovember 1813 ill Loilden al door Itepelaer, at-gezatit van Van
Hogendorp als hoot-d van het voorlopige bestuur, aatigebodeii soevereiiiiteit wild
d.iii ook tiiet de illach[, iiiaar de oiizekere titel. Hij had Repelaer geamwoord de
voorkeur te geven a.iii dezelfile waardigheid die zijn rader had bekleed bove,i de
soevereitiiteit. Cleeti wotider, vati de stadhouder waren de bevoegdhedeti bekend,
terwij] die vati de 11 ieitwe Soeverein ii o g o Iizeker wai-e 11 eli o tiderworpeti z oudeti

zuti Jaii cotidities. liepelaer had gesproketi vati
"zoodanige groildwettelijke bepalingeti al, de welbegrepen bel,ingeti. zoowel vati de
"
Natie als vati deti Vor3t. zoude,1 noodz.ikelijk titakeii.
ltepelaersprak ook van 'het Eetiliooidig Bestu,ir, dooreen grond\vet ge\\·ijzigd eii
vall eell 'beperkte moilarchale regeringsvorill'. Deze bezat de noodzakeluke
1

8,1

veerkracht e,i liad bovendien, zo had lZepelaer gezegd, her voordeel

1.-

J.A. Bomew*ser, Kirdic mid St,lat in l:tilda uitter 11'illiel,11 ltiedrit.11 Volt ()r,inil·,1 1802- 1806,
Nijinegen 1956.

'-' Cit'cli·,ikstlikkeli VI, 181 ( 1- 1 H 13, 12(;1) 17, p. 1858- 1 HSc).

2 /dc,it, p. 1859-1861 1.
1

Mi'

Otitsmall. 1, p. 1 8.
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eeli aatizietililk decl der iiigezetetieti ee,1 grooteti i,ivloed t,p de ope,ibare a.itigelegeliheden te Eaten, welke eetiige overeetikom<t zozide hebbeti tiiet die welke iii eeti
Reptibliek als eeti hoofilvereisc-hte wordt aanget,ierkt.

„181

Wilde meti liem misschieti loutereeti constittitioneel Vorst tiiaketi, lijkt de erfprizis
gevreesd te hebbell en hij verschool zich voorlopig achter eeti ti,rin,el beletsel.

Volgens 1)e llc,sch Kemper, die dat kon weteri vati zijn rader. achtte hij het
gevaarlijk
zotider tzissclienkotiist Vail Staten, eeti atidere magt, dan zijii vader vroeger
bezeteii had aati te lietiieti. ,·182
Over de aativaarding van de soevereiniteit had hij niet verwacht zich zo stiel te
1110eteii uitspreketi, noteerde Falck. 183 Willetii I had ineer tijd gewild, zo lijkt het,
oin zich iii de voorwaardeti e,i beperkitigeti te kilitieti verdiepeti.1"41)e waar*cliciwingeti vati zijn ouders wareti iati hetii wei besteed eit daarom votid hij het
konitigschap op dat illoillent hoe dan ook nog te riskatit. Ik sluit bepaald iziet L,it
dat liij dit toen 11 met verantwoordelijke mitiisters associeerde. H et arguiiietit dat
Willeiii I eitid 181.3 tegeri de korii tigstitel hanteerde, konitiiiu ongelootivaardig voor

eii lijkt ingegeveii door bereketiing. Hij zei iliet te ver verlieveti te willeti zijn eti
daardoorbuiten de norinale onigatig,iiet de mensent'S Eentiiaal Koning zou hij het
tegetideel bewijzeti door iedere woensdag spreeklitir te hoi,deti voor iedereen die

mur kwam opdageti.
Dat de hetii op 2 decetiiber aatigebodeti soevereitiiteit geeii oribegrensde tiiacht
inhield, wist Willem 1 111:lar 71 te gcied. De proclaniatie vati Keniper eti Fatinitis
Scliolteii vati de dag daarvoor, die liij aanvankelijk atkeurde, 86 sprak van eeii
'Souvereiti Vorst' en van eeti 'vrijheid waarborgende cotistitiltie'. Orider de zware
1

drtik die op hetii werd uitgeoefend had Willem l op 2 december 1813 uiteindelijk
geen keus. Hij moest het risico tiemen en hopen dat de van alle katiteii aaiigekondigde Grotid\vet hem niet de werkelijke tiiacht, die hij zozeer begeerde, zou

orithoidell. Het

is zeer wel denkbaar dat hij

met

'wijze constittitie' doelde op een

Cirondwet, die de hoogste macht bij hetii, de Soeverein, zo„ laten. 1-)eze voorgeschiedetils vaii de foevereitiiteitsaanvaarditig bewijot dat er tiooit sprake if geweest
vati eeti oligelimiteerde sc,evereilliteitsc,pdracht en al evelimiti van een spotitaali
aatibod tot zelfbeperking door Willeni L Zijn aanbod van 2 december bevestigde
slechts dat hij akkoord ging met eeti (irotidwet eti diende voorts om bij het niet
itigewijde publiek de schijii rail altiincht te verniijdeii.
Het „'atitroiiweri vati Willetii I was groot. Na zijn soevereitiiteitsaativaarditig
vertrouwde hij de situatie voor|opigniet. Hetis ee,ibekerid feit dat hij aa,ivatikelijk

v ()Mowi, 1, p. 19.

1»1 131(,k, '1)e aarzelitigv:in deli I'ritis vali C.)raide'. p. 101.
I.,

Gcdenksdin#en. p. 115.

I.,

Wille,111 liad vati de 'Schet,' vati Vati Hogetidorp op I en 2 december 1 8 1 3 mig geeti kennis

getiotileti. 1)eze is he,11 volgeii< Colei,bra,ider waarschijnlijk pas op 4 deceiiiber 1813
.:
1

aangebode„. Tellege,1, Dr it,('derF·hot,rk i,an .\'i·deria,id. 2' drtik, p. 92.
Br. cti (,c,d., V. p. 82.

.f

01,1.1,m, 1. p. 26, 27 e,1 29.
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niet goed raad leek te weten illet Zijn rol als hoogste illachthebber. V.iii Hogetidorp
schreet' iii zon persootilijke notities:
"Na ziJIi tcrugki,ilivt uit Ain,terd.1111 bleet-de Prilis ee,iigeri tijd zeer twijt-elaclitig eli
„IM7

01ibeslist iii al zijii di,eli.
Falck, inmiddels secretaris vati Staat, schreet- dat tiiinister vati Finaticien Six vati
Oterleek, iii fuiictie sitids april 1814, Wiliciii I iii die tud bijzotider stijfde iii zijn
iii eliw· gezag en heiii er bij herhalitig op wees dat de gro,idwettelijke opdracht vati

de soevereiniteit geeti ijdele klank behoorile te zijii.'* Aanvankelijk leek Willem
1 juist Iiiet alle tiiacht en veratitwoordelijkheid aan zich te wille11 trekketi. 1)it kati
niet gelegeii hebbeti aaii oiiervarenheid, want als 111ilitair eti als Voist vati Fzilda had

Willeti, I jarenlatig leiding gegeve,1. Ik vcrotiderstel dat hij in ativachting van zijii
forniele ilist.illatie geen enkel risic-0 naill. Welliclit w.13 11ij iiog zeer beditcht voor
de op dat tiiotiient vaak zieke Vaii Hogetidorp, die hij iliet illocht eli wantrouwde.
Al in een brief vaii 15 december 1813 had deze laatste Willetii I gewaarschuwd dat
hij itier te latig zoiider Grotidwet koii optredeii. Het effect vaii het natioiiale

e,ithousiasnic op basis waarvati hij volgetis Vati Hogendorp op dat nionietit
regeerde. zoil wegebbell. Het gehikkige nionie,it dat tiien eetisgezind ee,i aaii hetii
1/1
aatigen.Ime (;rc,tidwet zoil aanvaarden, mc,cht de Vorst niet voorbij lateli gaaii.

1)e boodscliap vaii Van Hogendorp aaii Willeni 1 luidde: zoiider (irotidwet Keen
legitietiie tilacht.

Willeiii 1 zo„ zicli vati verschillende kaiiteii lateti advisereti over de 'Schets' van Van

Hogetidorp, die de SI,everein Vorst eeii grote werkelijke iiiacht scheeti toe te
kenneti. Maar wat wilde vati Hoge,idorp werkelijk? De tactiek vaii Willetii 1 lijkt
eriti best.ian te hebben uni de heiii iii de 'Schets' at toegekende macht verder ie
versterke,i zonderdaarbij Vati Hogendorp echt voorhet hoot-d testoten. Hij bedong
„iii te begitineti iii direct overleg tiiet Van Hogetidorp bepaalde versterkiiigeti vati
zijii inacht. P. Vervolgetis zou hilti.idens het beraad vatidegrotidwerscotii,iiissie vati
Iii 14 via Vaii Maarien, Elout en R Bell een verdere vergroting vaii zijii niacht weten
Hij was hierbij zeker niet ilit op eeti onbeperkte illacht. 1)e
te realisereii.
191

bevoegdhedeii die de :Schets' aaii de Staton-Generaal toeketide als Iiiedewetgever
eti als hoilder vail liet budgetreclit waren te groot 0111 daaraail ze|ts tilaar te detikeii.
Zijii uitspraak tegetiover Van der (.apellen, ( 2 pal voor de atkotidigitig Van de
1

1.

Br. iii Cied.. V. p. 44, Van H ,ge,idorpj verklaring litidde o.a. "Met dit al ;chrijt- ik zijii
vroegere be,luiteloosheid en a.itihoude,id wantrouweii gedeeltelijk toe aaii zijii ze,it,wgestel."

1..

id,·m, p. 45.
Falck, Ckcle,ikschrifictit,ati .4,ituit Rcitih,ird /:ah-k, Coictibraiidered. 's (,ravenhage, 1913. p. 133.

Ilijks (;escliiedktilidige I'Liblicatie,i 13,
|

MI'

Onistaan, 1, p. 31

'"" (),itsta,ul, 1, p. 32 e.v.
'"' Aldus ook M. Chappin eil J. P. de Valk, 'Kotiirig Willem I

eeti verlicht despoot?' 1.)oal 11 #'lititticblcid 11 'ed:,ilrot·p /8' t'eutt,, 198 1, p. 92, die .lalitc,olideii dat Wille,11 1 stapjgewijj ii,eer itiacht .tali
zicli trok.

'"2 Op dat Illoilielit cotilillissaris-getieraal valihet departellielit der Zuiderzee (provillciaalgebied
volgetis de Napolcontische bestut,rlijke indeling ran Nederland).
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Grotidwet op 3() tiiaart 1814, deed hij op eeti iii otii e tit dat hij eeti grote grondwettelijke m.icht voor ziclizelf h.id veilig gesteld:
'lk wetisch tiiets liever, dati dat de souverei,iiteit waar,iiede ik bekleed beti, spoedig
gewijzigd (lees: beperkt. PvV) worde door eene deugdelijke e,i vrijzi,inige gro„dwet.
Op gevo ed iii republikeitise en stailliou derlijke begitisele n. kai, ik m ij iii et vereeliigeti
tiiet de absolute m,igt, welker vera,itwoordelijkheid ik ecliter spoedig hoop te dele,i
Illet :intlere 111agten iii Cleti Sta,it.

„ 1 '/3

Dit citapt is oni verschille,ide redetieti vati belatig. Hoewel berekenitig aaii deze
uitspraak niet vreenid lijkt. is daarmee tiiet gezegd dat deze onwaarachtig was. Hoe
machtig hij ziclizellop papier ook getiiaakt had, Willetii I had nog geen idee hoe
het stelsel in de praktijk zo„ uitpakken en wat voor tegenspel hij bijvoorbeeld Zoil
krijgen vati de Stateti-(ietiernal.
Het citaat illustreert ook dat Willem l eind 1813. begin 1814 ziietervari uitgitig d.it
een absolute tiiaclit hetii rechtniatig toekwatii. De gedachte dat hij vrijwillig eeti
charte octroyee, eeti herroepbare Grondwet zoil hebbeti kunneti Keven, zoals
Lodewijk XVIiI deed in Frankrijk, was Willem 1 dan ook vreemd.
Het citaat kati te,i derde ten onrechte de suggestie wekken dat Willetii I eeti tijd lang
overeeti otibeperkte macht beschikte. Hij regeerde itiderda.id van 2 december 1 8 1 3
tot eli niet 30 niaart 1814 zotider Grotid\vet. In die periode aclitte hij iii de woorden
van Itviell
"zig getic,egzaam gewettigd (...) oin althatis provisiotieel eii iii afu·aclitirig eetier
uitdrukkelijke bevestigitig het opgedragen gezag te aanvaarden.
Hij oefetide kortoiii sleclits eeti v<10 rlopigeniacht uiteli was zeker nittalinachtig.'44
·, 1•)4

Hem was door V.iii Hogendorp c.5., getuige ook het aanbod van Repelaer iii
Loriden eti de proclaitiatie vaii Kemper en Fannitis Scholten. nooit meer daii eeti
geliniiteerde macht aangeboden eii zelfs die zoil hem pas na het atleggeti vati de eed

op de Grotidwet defitiitiet-worden toegekend, cotifonii de tekst vati de Grondwet
va,11814.
Toe,1 W illem 1 ill inaart 181

5

zeker was van Belgie en hij zich verzekerd aclitte vati

eeti grote, werkelijke macht op basis vaii de (irotidwet vaii 1814, koos hij na een

positiefadvies vati zowel Van Hogendorp' "4 als Van Maaneii iii tiiaart 1815 alstiog
voor het kotiingschap. Het prestige van de koningstitel gafbij Willem I uiteindelijk
de doorslag. Hij kon op dat moment niet voorzien dat hij al in aliglistlls vall datjaar
door dedubbelziniiigheid van de Grondwet vati 1 8 1 5 alsnogee,1 grote k.ans liep 0117
net als de Koilitig vati Etigelatid eti de Iloge vati Velietif te eiridigen niet alleeii de
titel. Bij een positieve uitleg v.iii het zwijgell van de Gronciwet vati 1815 kori hij

'"' Baro,1 C.F. Sirteliia vati Cirovestins, Ck·de,ikschrifte,i t,mi de,1 grnal i 'mi dir Dity,1 1·,1,1 Matisdmit
Cll 1'(111 (le,1 1,aro,1 l 'a,1 tier ( apelle,1. tweede druk. Anisterdaiii 1857. p. 297.
.

.

'

0%'Btaa,1,1. p. 3(1.

(litil. Ht't ailistitlitic,fic'/r ri·clit, 2' druk, I. p. 6. schreet- dat het tiog iliet gereed zijii vati ee,1
Grondwet Wille,11 I tijdelijk een onbeperkte iii.,cht gat: Ik acht (lit (injuist. Her otitbrekeii v.iii
regels Ii]aakt eeti niacht tiiet absoluut.
"' Het advies van V,111 Hogetidoqi eli de keuze ran Willem I luke,1 te bevestige,1 dat geeti vati
beidet i toe,1 11 besette dat d e ( ; roiidwet vaii i 81 4 ee n lacutie ketide iii iii zake het i,arle i 11 e,itai-

re aa,iklachtrecht.
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geaclit wordeti unsclietidbaar te zijii, wat al zijil op papier zo zorgvuldig vergaarde

miclit parleliielitair a.ltitastbaar tiiaakte via de Illillisters.
Willetii 1 heeft acliter die dubbelzititiigheid later opzet vati Vati Hogetidorp
vertiioed. Had die hetii itiiniers tiiet al vatiat-liet begin iii 1813 voorgesteld otii de
koningstitel te daiivaardeii eii heni teti lotte begin 1815 mede tor het aanvaarden
daarvan verleid? Had Vaii Hogendorp er wellicht naartoe gewerkt Willem 1 via het
ko n i iigscliap aaii zic h te otiderwerpen? Eetitiiaal Konitig zou Willeni I sotiis bewereii
toch lieverstadliouderte zijn gebleven,1" Want door hetkoningschap te aanvaarden
had hij aan ware macht itigeboet. Hij zei het iliet met zoveel woordell, illaar illijll
i 11 d ruk is da t hij zijti ko 11 itigsc h ap als het wa re ert-el ij k belast ' ach tte 1 11 et i 71 iii iste ri 2 le

veratitwoordelukheid. Een stadhouder zoit, zo lijkt hij gedacht te hebbeii, zich die
figuur veel geniakkelijker van het lijfhebbeti kiintien houden, oindat dat anibt niet

belast was geweest met het idee van de onschetidbaarheid. Een stadhouder zou
daardoor. achteraigezie,1, vrijer geweest zijn iii zijil 111.iclitsi,itoeteilitig. Zo gaide
zooti achterat-zijn rader alsnog gelijk.

2. Willem I en het parlenientaire aanklachtrecht
Op 19 decetiiber 1813 schreet- Willeiii I dati Vati Hogeiidorp he , op enkele
198
bagatellen 11,7, eei,5 te zijii inet de itihoud vati de 'Schets
Uiteraard gitig het oiii
11ieer d.in bagatelleti, tiiaar hij tiiaakte geeti bezwaar tegeti het daariti voork miende
,

directe parlenictitaire aa,iklachtreclit tegen ministers. Heeft Van Hogendorp heill
motideling de ziti daarvati uitgelegd? Zo ja, dan heeft Willeni 1 daartegeti moeilijk
bezwaar ki,niien maken. Gebotidenheid Jan de (Grotid)wet vati de toekomstige
Vorst sprak vaiizelt-eii verschafte eeti waarborg tegen on(grotid)wettig haiidelen van
de regeriiig. C)< Vati Hogetidorp heiti ook de beoogde wisselwerkiiig die dat
aatiklachtreclit op gatig zou bretige,i (het atiticipatie,ii echanism e), begrupelijk heeft
weteii te maketi is tliet zeker, 111aar op grond vaii eeii brief-vati Willem 1 a.in Vati

Hogendorp vati 17 mei 1815 aa,itieinelijk.'"' Willeni I greep tiiet iii toeii her
aanklaclitrecht tijitells bet beraad van de grotidwetscotiiinissie vati 1814 verdweeti

ot-.ilthaii otiziclitbaar was getii.,akt di,or de formitleritig v.iii art. 1(,4 (;rw 1814.
Hij bleet-echter, ilet als Vall Hogetidorp, aantootibaar (zie otider,iieer putit 6 hiertia)

'

'

(;rovestills. (ietit·,ikjdlrilit·n 141,1 ,/t·,1 grailt l im der Dity,1 vail Alatisdam, t,1·eede druk, p, 1 211.

idem. La Con/frenrc de Lindres it (imil,11,1,1,· pri·mit'G Paris 1844, p. 1112 e,1 1(13: J. Steur.

'1)ocumelitelibetreffende het otitstaaii der grondwet vaii 1814', BA/H(i, (78), 1964, p. 27(k
'(-;esprekkeii titer Kotii,ig Wille,ii 1', (_:ole,ibratider, B.L/H(; (31). 191(1, p. 262.
./
1

0,"sta,ut, 1, p. 81.

" Zie daar\'o<>r oilder puilt 6 hierlia. Willetii I eil Vati Hogendorp i,tiderliaticielde,1 saliieli
langdurig over de inhoud van de 'Scliets' voordat deze

besprokeii ii·erd iii de gro,idwetscoiii-

niissie van 18 14. Br. eit C,ed., V, p. 82; vgl. de brief- van Vall Asseti aail Van Maaileti val, 1

augustus 1 83(b: "Hoe vele ureii zat hij (Willetii I. PvV) 1,iet iii decetiiber eii jaiiuari aan het
ziekbed vall dell Heer vall Hoge,idorp." NA, Vaii Hogetidol·p, 21,5. Ailders C:,)!elibratider
iii Tellegeii, De 11't'd,·ret·ht,i,m' 1,m Nederl,1,14/,2' druk. p. 92 'cil de Vorst (.,.) kwatil iliet druk

bij heni'
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ilitgailli vail hetbestaaii vati eeti direct parletilent,airaa,1 k lachtri c ht, het v oertilig voor

itidividuele mitiisteriele veratitve·„„rdelijkheid.
Vanitit de optiek vati W illem 1 zelfbezien, is het zelfs denkbaar dat hij de figuu r vati
de individuele 11,itiisteriele veratitwoordelijkheid aantrekkelijk heeft gevonden. Deze
hield ininiers niet tiieer iii dan ee,i vanzelfsprekende beperking van zijii itiacht. 1)e
figti 11 r voorzag de Vorst bij wijze vaii spreken vati een pertiianelite bestliurlijke
otigevalletiverzekering. 1,e schtild voor door of na,iiens hem begaaii onrecht zou
op ministers rusten zotider dat zijn positie als regeritigsleider iii gevaar kwatii. 1)e
figli ll r ZO li zijii iii in isters dwinge 11 0111 heiii ideq ua.it te advisereti en te waars chu rk ell

ofanders het risico te lopeti vaii eeti parlenientaire aatiklacht bij de Hoge 1 aad. wat
tieer zou kolliell op olltslag

2(Hj

3. De authentieke uitleg van de Grondwet
E e ti ( ; ro n dw et k o n (,ti du id e l ij k b l ijk e n o fl eei n te 11 b e v a tten . 1 ) e gro rid \\· ets c 0111 m i s-

sie van 1814 zo,1 zicli uitvoerig buigeti over de vra.ig welke iiistaxitie dati het laatste
woord zou krijgeri over de uitleg Kortoni, wie werd de scheidsrechter eti daardoor
de iliteindelijke baas over (de uitleg vati) de Grondwet? Willeni I vorid in deceniber

1813 dat na de eerste drie jaar (gedurende welke de grondwetscomiiiissie bevoegd
zou zijii) de Stateri-Generaal (66ii Kanier) de bevoegde uitleggervan de Grondwet
zoii dieneti te zijii.- 1)eze erketitiing vooronderstelde logischerwijze het recht eii
de bevoegdheid van de Stateii-Geiieraal oiii de grotid\vettigheid van het bestitur te
beoordelen. Hoe Zoll zij anders ooit scheidsrechter hebben ki,nnen zijn over de
uitleg van - eti eveiiti,ele leetiiteii iii de Grondwet? 1)eze bevoegdheid als scheidsrechter ging zelt-s verder dan een p.irletiientair aankl.iclitrecht tegen niitiisters. Als
scheidsrechterover de Cirondwet zoii de Kamer (iti het algemeen) het laatste woord
hebbe,i, terwijl zij als aanklager van een mitiister (i,i een concreet geval) het laatste
1111

woord, althatis iii begi,isel. bijde Hoge Ilaad zou late,i. Willeni I aclitte zich, zo
blijkthier,tit. in 1 8 1 3 e,1 1 8 1 4 - e,i dat was Ic,gisch op dat mo,iietit - tiog otider,vor-

pet, 77,1 de (irondn·et.

De gang van zaken inet deze bepalingillustreert treffe,id dat Van Hogendorp tijdeils

liet heraad in de grondwetscommissie van 1814 geeti partij was voor Vati Maa,ieti.
1)eze wist het zo te draaieti dat de uitlegbevoegdheid vall de Katiiertegeti de eerdere
uitdrukkelijke wil van Willem I iii toch o,ider dietis controle kwa m. 1 )eze tourtiure
kreeg 115 volgt zijn be lag. Vati Hogendorp deed eeti voorstel dat erop tieer kwatii
dat de Staten-Generaal over de uitleg van de Grondwet zou beslissen.21'2 Iii de
commissie rezeti bezwareti. KOIi illen eell zo belatigrijke functie weI d.11 raail
overlateri? Iii elk geval tiiet aaii de Vorst, zei Vati Hogendorp. Aan eeti ge zamenlijke

"ts,

Zie voor de onderbourvitig vati deze gedachtegang putit 5 e„ 6 hierna: vil. hoofdstuk 5.
paragraaf 2, pillit 4, waar Falck het 'systeetii' vati Willeiii I verwoordt.
()111.,man, I, p. 35: zie bij art.71.

Aativatikelijk wilde Vaii Hogeridorp clit regele,1 in ee,i door de notabelen g,)ed te keureri
grolidwetsregleliient ( )11 Isttiati, 1, p. 361 : zie p. 362, art. 1 4 en p. 38 1, 382, 385. 388, 4(12, 4(16

e.v.. 421. 422 eii 43(I.

(,2
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scheidsrechiersrol viel volgeiis heiii iliet te deziketi, want hij ging uit van het geval
dat Vorst en Vertegetiwi)(,rdigitig eeti versihil vall ilieiling haddeii over de uitleg
van de („;rotidwet (p. 4(18). Meii kwani er tiiet uit eii Vati Hogendorp stelde voor
Wille 111 1 te late 11 beslisse 11 (p . 4(12,418). 1) e zaak ble efligge 11 en Van Maaneii greep
iii. Hij zorgde ervoor dat de uitlegbevoegdheid van de cointiiissie gedurexide de
eerste drie Jaar zou prevalereti boven die vati de Vertegetiwoordigitig (p. 4<)6 e.v.
eli 417 e.v,) eti dat tia die drie jaar het initiatiet bij de Vorst kwatii. 1)e beoogde
scheidsrecliter bij eeii geschil was weliswaar een speciaal diarvoor verkozeti Kamer
(p. 482),3" maar Wille,11 I kreeg Lie macht te bep.ilen ot' eeti uitlegprobleetil Ot
gecolistateerde lacune daaraan Zoll wordeti voorgelegd

4. Een beruchte passage in de rede aan de notabelen van 29 maart 1814

Eeti andere aatiwijzing dat Willein I aativankelijk uitgi,ig vati de individuc'le
iiiitiisteril:le veratitwoordcluklieid, die de 'Scliets' beoogde, was eet) passage iii de
toeipraak van Vaii Nagell vaii Ailipsell, die deze als president vati de vergadering
9·ati Notabele 11 te Atiisterdani uitsprak op 29 tiiaart 1814.1) eze passage is liaderhand

tiieer dati eens, otider atidere door het Zuidelijke Tweede-Katiierlid l'ycke,
dati geh aald als ee,1 b ewij f 1. '+ v 00 r h ..t bestaa,i v aii ,17 i,ii steriele vera n two ordelij k h ei d .

1)e passage luidde

"dat dc Vorst iii ziji,e betrekkiiigeti tcit zijil volk niiiimer verdacht kati worde,i: dat
„2.5
de mmi:,ters rail alle hilillie rel·rigtilige,1 ver.ilitw,)c,rdelijk blijveri, dat eriz.
Willetii I had persootilijk de hand iii deze rede. Hij schreefop 2(1 tiiaart 1814 aati

V.iii Hogeiidorp
'1)eHeer Nagell rati A iii pseii licclicil spreeketide heb ik helii over het Presidelitschap
(&·ali de vergacierilig der licitabelcti. t'vV) u,iderlic>ildell. 111 cle,1 begit,iie zag liu zeer
hoc,gila.irteget, c,p, dog ik heb getraclit hem te per,1 oveereii zig ciaartoe te preteere,1.

e,i liu heeft zulk, ook eitidelijk <,p zig ge,ioomen.Vati Nagell wilde, zo gitig de brietverder, over 111eerdere punteli itit'ormatie eti zou
daarover tiket Vati Hogeiidorp spreketi. Willciii I zoii Vati Maatieti itilicliteti
-tetieitide liu zig ook tiiet hein bezieetiieti kati om te maketi, dat de heide
redevoirritigeti op elkaiider passen. . 21.,
Ook Vati Maatieii zou eeti rede hoiiden ell iii plaats van de zieke Vati Hogetidorp

de Notabelen toespreken over de grondbegiliselen en de geest van de nieuwe
Grotidwet. Pikatit was dat de geciteerde passage uit de rede vati Vati Nagell later
telkens opiliet,w toegeschreven werd aan Vall Maanen. Was deze passage inderclaad
vati hem, dati spoorde deze niet 111et zijii latere statidpunt. Los daarvaii bleet-her hoe
dati ook eeii passage die 11.1111e115 de regeritig was uitgesprokeii. 1)aarotii bleet- de

-"' Voor eei) vergelijkilig ,·.iii de tekstvoi,rstelleii zie Ontsta,iiI, I, p. 362, 388 211 469-4711.
M Ill de Tweede Kal,ier op 4 mairt 1829, H-lK 1828- 1829, p. 417-418.
12. Metelerkatiip, l)£ Reet·cnitest,0,7,1 i/fr i,eret·,1 i,qi ,\'t·ded,1,idi·,1, 's ( ;ravetihage 1814, dI. I p. 213.
p 337-338. Vc,or ile schrifielijke opdracht tot cl> irdinatie vali Wille,111 aali

* Br. m (;cd., V.

Vati Mdatieii zie: (),its/,lim, 1, p. 493; vgl. J, Steur, 'Docilli,etite,1 betreti-etide het witstaati der
groiidwet vati 1 814', B.1/(;H (78) 1964, p. 263, tioot 2.
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Zuidelijke pers sarcastische opnierkingeti over dit ptilit maketi. Bij brief vati 23
deceiiiber 1829 schreef Vaii Maatie,i aan Vati Affeti:
"Mijne aanspraak va i, 1 8 1 4 whijnt dan ii u ook wederotii gebrui kt te zijil om er z,ike 11

iii te lezen. die er 11iet iii st,iati ofiii kuntici) staali. Zoo ook haddell in clen verledeti
zoiiier coiii m i ge H ollands, he eti B rabantsche (lees: 13 elgische, Pr V) schotschrifteti er

iii gevondeti. dat ik toeii de ministeriele verantwoc,rdelijkheid daarit, had verdedigd
en aatigeprezeti!"-'17

V.iii Maatieti zoii de geciteerde passage van de

rede

vati

Van Nagell zeker

11iet

hebben goedgekeurd. Blijke,is een uitlatitig v,iii Vati Maatieii iii de Tweede Kai]ier
op 1 () april 18271egde hij iii 1814 zijii coticeptredeaan Willetii I voor. Dit maakt
211.

Van Nagell zijn tekst voorat-inleverde bij Willetii 1
eti dat deze de beruchte passage goedkeurde. Het gedoe over de passage heeft Vati
Maaneti ketinelijk bijzonder hooggezeteti. Eell kleine dertigjaarlateri,1 een bijlage
bij een brief van hein ilit 1842 aaii toeti oud-111illister Verstolk /. kwani hij er als
het zeer aannetnelijk dat ook

volgt op terug

"De Heer vaii Nagell sprak toeti als Presidetit der vergadering vati Aalizienlijken: hij drukte zijti t)ersotice gevoeleti uit: - 111isschien wei geititlzienceerd door zijne
1

veeljarige relatien eii verbli.if in Engeland en met Eligelsche staatsliedeti: - maar was

geheel olibeketid litet deti geest et, rigtilig der (;rolidwet vai, 1814: - deze ketide
geetie ininisteriele verantwoordelijkheid iii den Engelsclien zin eti nien zal iii 111ijne
aanspraa k. .1,11 btshalve destijds op 's Ko nings lavt tot to elich tilig dier Groli dwet gedaa 11,

daarvati evetiiniti iets vitidet, als iii de Scliets v.in Hogeridorp
Maar zelfs als Vati Nagell 'Etigels' beitivloed was, zoii hij dan de onschendbaarheid
zo subtiel hebben verwoord? Met de Vorst 'die ninitiier verdacht kori zijii 4, koti
alleen niaar bedoeld zijii de van otirecht verdaclite Vorst, vour wietis olireclit de
ministers verantwoordelijk zouden zij,i. Het citaat verwoordde tiieer een itiipliciete

otischendbaarlieid vari de Vorst daii de expliciete Engelse vorni. Had wellicht Van
Hogetidorp eti tiiet Vaii Nagell deze tekst get-ornittleerd? Dit is heel gc,ed iiiogelijk
want hierboven bleek dat Van Nagell vati plan was oni Van Hogendorp te gaa,1
spreketi over de rede.
Vati Maatien gelootile tot zijii laatste snik dat eriti de 'Schets' en iii de Grondwetten

vati 1814 en 1815 geeti atidere tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid was beoogd eti
aaiivaard dati dectrafrechtelijke voorniisdaden vati tilitlisters op eigen gezagbegaan.
Vant,it zijii optiek waR die opvatting tiiet onbegrijpelijk, al was het vreenid dat hij
zo blitid was voor atidere opvattitigeti. Vaii Maatieti lieeft iilimers aatitootibaar
geri·eten dat Willetii I .iativatikelijk iii 1 8 1 4 e ii 1 8 1 5 zijii standpillit 11 og iii et deelde.
Hijschreefachteral- clatzijn adviezetipas vaiiat - 1816-.111 itigatighadden gevotideribij
Willetii I.

-"- NA. Vaii Hogendorp. 119911: origineel in NA. Vati Hogendorp. 2(15. De c),iderto(iii van
verotitwaardigilig illustreert dat Vati Maalicii nooit een dergelijk statidpu,it zou hebben
iligetic,citen eti bevestigt daari,ni de contiliuiteit in de opvattilig vali Van Maatieti.
'"' HTK. 1836- 197. p. 368: " Het tiiogt tiiij gebetiren, dat dezelve. oilder ir'einige veratideritige,1. zijtic hooge g(,ecikeuritig ,·em·ier£1)eze bill·age i, verkecrd opgeborgeii iii NA, Verst„lk. 66. ·1 juli 182').
11" Briefvali Van Maaneti aan Vai, Asse,i van 28 tioveniber 1829, NA. Vati Hogetidorp, 119913.
I

/
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De hele gang vati zaketi in 1814 en 1815 is overige,is illustratief voor de bekende
werkwuze vati Willeiti 10111 ciintinu tiiet de ationderlijke niinisters te werk te gaaii,

ze iii het olizekere te lateii over elkaars opvattiligen, onderlinge colitactell te
verbiede,i cti ze voortdurend regeti elkaar uit te speleii.

5. De ontwerpen voor een proclamatie van Willem I

Her utitwerp vi,oi- eeti (;rotidwet. eemiiaal gereed, werd door de £-oliiniissie bij
rappo rt .1,1 1 i Kebode 11 aa 11 W ille 11) 1, re rge zeld \·an eeti coticeptproc la 111.itie w.zartiiee

deze de (iro,idwet op Zijil beurt kon a.inbieden aaii de vergaderitig der Notabeleii
te Amwerdatii. 211
Het eerste concept voor eetidergelijke proclatiiatie is vati de hatid van secret:iris vali
St.iat Falck, lie recliterhatid r.iii Willem I. 1)it coticept bevat de volgetide passage:
"I)Jargijiii dezelve Cdc (-;rolidwer vali 181-1, PVV) de w.larborg vaii uweveiligheid
cii oiiatli.itikelilkheid hi)opt k vitideii. ver3chaffeii zij mij het voordeel v.iii ,1,11 116r
el) de veralitwi)()rdelukheld v.111 het bestuur iliet nicer alleen, 111*lar tilet de bestel eli

kii,idigstel, des lands gezatiientlijk, te dragen. Zij verhoeden het o,iwillekeurige
mlibrilik der opperlii agt. eii verzekeren inij dus de voortduring dier gevi,eletii welke
gij mij reeds toedraagt, eli waarv.iii de veelvoudige bewijzen mij iii korte dageti
liebbell JC|ladelul)) gesteld vol)r twititig jareti ratiipspoed.

Was Falck eeti iiigewijde iii bet stelsel vati Vaii Hogendc,rp? ik neem aan vati wei,
watit deze tckst maakt het aantietiieluk. De gezanietilijke verantwoordelijkheid van

Vorst en mitiisters die deze tekst verwoordt, spoorde inet de opzet van Van
Hogetidorp. die itii,ners de Koning zelt-verantwoordelijk wilde laten voor al het
wettige beleid. 1)e daarop volgende passage zei dat de ministers de Vorst voor het
01iwillekeurig bega.iii Vali olireclit Zouden behoeden, kortom zij zouden verantwoordelij k z ijii r. or 011 z ec littiiatige regeritipdadeti . 1 ) aarotii zoii de popit lari w it vati

de Vorst er tiiet onder lijden. 1)eze tekst vati Falck onizeilde net als de beruchte
passage iii de rede \'aii Vati Nagell de Etigelse coiiibitiatie eti dat lijkt mij geell
toeval. Maar terwijl de passage iii de rede vati Vaii Nagell van Van Hogetidorp kati
htatiiineti, \%·as de passage iii de coiiceptproclaniatie vall Lle liatid vati Faick, die
trouwens, tiet als Van Nagell, goed was itigevoerd iii het Engelse stelsel.
Het oligedateerile coticept vali Falck werd door Coletibratider aangetroffeii oilder
de papiereii van Elotit. 1,eze gebruikte dit stuk bij her redigeren van de eitidredactie
vati de procl.iniatie, die op 1 m aart 1814 iii de grondwetscotii missie werd vastgesteld

eii die tegeluk niet de tekst vati de coticept-grondwet door alle coinniissieledeti is
onderteketid.111 De betreffende passage luidde in de finale conceptversie als volgt.
c;ij \,indt d.lariti de Ic·aarborgcii vati i,11·e dierba.ir5te regtei), eii 111ij \·ericlidfti·11 Zil
her voordeel. 0,11 de 1.1,t en de ver.,litwoorilelijkheid v.iii her be;tuur Jar bep.talde
grcindeti illet de besteii eli kulidlgistell des land, gezatiletilljk te dragen. eli verzekereli
mij alzoo de voortduritig dier gevoelens. waarvaii de menigvuldige ben·ijzct, mijit
...

ii

'" ()111.,mall, 1, p. 472-475; vgl. Metelerkatiip, l.)c· n:<,cnit,pi'i,rtii, 1, p. 1(13.
111 (,litshiati. 1. p. 57(1.

11' (hitsm,Ul, i• P. 473-475.
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hart verlieugeti. mijileti moed dativuren, mijn last verligteii eli tilij eli titijii huis voi,r
eeuwig .1.111 het lierboreli vaderlaild v.istketeticti.

Iii deze 'uitgeklede' versie vati het vrocgere citaar stotid tiog wei de gez,inietilijke
verantwoordelijkheid (vati Vorst eii titiiiisters), m.iar washet verbaiid met tijitiisteriele veratitwoordelijkheid veel Iilitider duidelijk, oind.% de ziti over liet behoedeti
tegen misbruik van de opperniacht was weggelateii. 1)e vraag is waarotii?

Als het concept-Falck de itistemtiiiiig had vati Willetii 1 - eii dat lijkt mi zeer
aamietiielijk - dati kaii hieruit her Volgelide wordeti at-geleid. Teti eerste a.irzelde
Wille,11 1 ze|t tilet otii eeti beperkte 111itiisterifle vet-.ititwoordclijkheid, zo.ils dc,or
de 'Schets' beoogd, te aativaardeti en bekelld te maken. Zoll Falck deze tekst niet
voorgelegd hebbeii aati Willeiii 1, d.1,1 is hij i,itgegaaii vati wat hetii terzake bekend
was. Zelt-iets verzinneti op dit belatigrijke punt stolld. naar ik aa,itiee,11, aati Falck
tiiet vrij eti zoit hij voor ecti zc, belatigrijke rede iliet hebbeti ged.1.11. Teti nveede
bevestigt de weglatitig, v o orge steld d 00 r Elo u t, de 11 L igil i g v all bep a.ilde c o 111111 is sic-

|clieli, zoals Vati Maatieti eti E.loilt, 0111 al wat 111aar zweenide liaar illitlisterifle
veratitwoordelijkheid tte houdeti. Had Elout hierover overleg met Vati Maaticii?
Zij dedeti iii de slott'ase vaii het beraad vaii de cotizinissie vrijwel alles gezatiietilijk
Maar ditbewijzen is niet mogelijk. Hoe daii ook, cle laatste tekst werd goedgekeurd
door de co111111issie.

Uiteindelijk zozi Willeni 1 ook deze fin.,le versie niet uitspreketi, niaar zich beperketi
tot cell ilog verder at-gevlakte eli verkorte versie. 214

6. De houding van Willem I

tussen

april 1814 en augustus 1815

1)e (; rotidwet was vatiat-april 1 81 4 eeti feit eii W ilie Iii I wist zich daaraa 11 ge botideil.

Toeiihij iii juli 1814, in verbatid illet de provisionde regering over BelgiB, onder
druk werd gezet door de Mogendhederi oili zelt-ilaar 11russel te reizeii, ititi,rmeerde

hij eerst bu Van Hogetidi,rp.
"Watitieer hierdoor mijtie respoii jabiliteit geeli gevaar loopt. kali ik .illeeti maar mij
preteereii (daarvoor le lieli, Pv V) iii Idel h oop dJ r die ti) egevetildlliei d „p a tidere wijz c
zal vergoed wordet).".211

Wat kati Willetii I hiertiiee anders bedoeld hebbe,i dail Zijil persooiilijke veratitwoordelijkheid als regeriiigsleider voor het (wettige) regeritigsbeleid, colit-or,11 de
Grotidwet? Tijdens zijii at-wezigheid zouden de tiiinisters 'zijn respotisabiliteit'
moetell w,iarlieillell.

Falck hield Willetii 1 in die tijd tiog voor eeti liberaall'" getuige zijii brief' aan
cotiitiiissaris s'Jacob vaii 16 juli 1814, waariti hij zich erover beklaagde dat

214

()116't,iati, 1, p. 496.

NA, Vati Hi,getidorp, 95b. hailli,Clirift Wille!11 1.
JI" Het \\'oot·Li 'liber.1.11' liail m de periode 1815-183(j zc,wel iti het Noordeti als het Zitideti Iiog
weiliig c-olicrete ilihoud. Pc,litieke p.irtijeti bAri)lidell tciell llc)g Iliet ill Iici ko,ii,ikrijk. 1)e
overgrok mwrderheid vati ortlic,cloxe pri,te,taliteii eti katliolieketi gebruikteii de tenn vi,c„.11
c)11 1 .1, itikleri k J leti aa 11 te duide 11. Buiteti die cotite At betekilide 'liberaal' Zoveil als rllillidellk1.

elld lit- progreisiet-
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•11,1 0|14 v.|i de \·ri.iheid der drukpers tiict gei,oegz.1.1,11 wordt partij getri,kken.
juift blijft het publiek zoo klei,izeerig. terwijl i,itegendeel. indie,1 onze
ji,itrlialisteli (...) de 111,1.itrege|ell der regeri,igheoordeelde:ieii zich oni lict meteeti
1),1.ir,1 ,cir

elikel 111.1.11- 11}et eeii tri\·ia.11 u·oord il it te drukke 11 iii iii oftiteer e ligliieerdeti . de lezers

zicli laitgzati,erh,iticieige,1 11.ide,iketi Zoudeii gewetinen (. .). Z.K.H. (Willetii I. I'vV)
I.I.it g.1.irlie schri.iven wit ieder op liet harte ligt: wei overtuigd dat al fchreveti de
meeste tegeii bet (,ouvertiement. de billijkheid iii de welineeliende zorget, val, het
Ilize op deli ditur op lie deliki, ijze ectier natie zoo alf de Hollatidsche eelie,1
cl\·er\\·cge,ideii ill\·ic,ed Zoude liel,lieti.

Het \·erschijtieii vatide (;rotidwet \·aii 1814 lokte iliteraaril cotiinietitareti uit. Vaii

de Leidse hoogleraar in de reclitcii Tydetii.111 verscheeii iii 1815 atiotiietii eeti
kritiscli cotiiliietitaardat tereclit cotistateerde dat er een cotillictniechanistiie aan de
(;roiidwet vati 1814 otitbrak voor liet gez·al regeritigeti Katiier her olieetis wareti.
Als de toepasfitig vati het bi,dgetreclit geeti uitko,iist bood, dati zoii volgetis de
2 l.

ailtelll- Cell patstellilig oiltsta.111.

Eeil coillilietita.ir uit het Zuide,1 - rerrchetien iii juli 1815 en bedoeld om invioed
te hebbeii op de (:rondwet \·aii 1 8 1 5- was v:iii de hand \·:iii de baroti 1)e Keverberg.

eeii rouniialige pretect vati N.ipole,)11.-"" 1)eze schreef dat de iiiaclit vati de
Sc,evereiti rolgetis de (irotid\\·et r.1,1 1814 eeii periliatiente dictattizir tiiogelijk
tiia.ik te.ja dat deze zel fs de C; rotiii\vet k O 11 wij7ige,1 zonder zijii eed op de Grondwet

te Rlieiideti! ' 1)it koii t<,ch. sclirect-lii-1, otimogelijk de bedoeli,ig zijii, want eeii
(;rotidwet liic,est juist eeti waarborg gereti tege,1 dictatuur. 1)e Keverberg kw 7111
£1,1,110111111et eeti ZOOrstel ru<)r eeti alterilatieve tekst voorart. 32 Grw. 1814. weike
otider iiteer de Etigelse c otiibitiatic itihield. Hij beriep zicli daarbij op - eti citeerde
il i t de broc hu re over m illiste rte le \·er.7 tit\\· cicirdel ijk he id Vall l e,ija!11 in ( : (,11 statit vati

februari 1 8 15. Willetii I koti eeii bek\\·aani en.iatizietilijkbestutirder. atic,ilistig tlit
1.,tik, goed gebritiken, mits hij r oor rede \·atbaar was. De baron was siiids de val ,·ati
Napole 0 ii brode 10 os, w.it de toeiladeritig waa i fc hijn lijk be\·orderde. Willelil I ila ill

NA. V.iii Hoge,idi,rp. 1173
'

H.W.T. Tydetii.iii. A,ii,titi·,14,10·11 cll,,it· (in,liditit ,·oc,r di· Iii·a·miedt· .lidc·r/,itid,·it. 1)cirdreclit
1815.1)e tek:t dateerde al v.iii Iii.lart 1814. zie met 11.1111e p. 19.
"' ('.L.(; J. Baroti de Ke\'erberg. Rl·th·xic,tic .stir /,1 Ix,i /„tid,mirni,1/c·. qili sc· prj),tirr potir h· Rt,imittic
di·, /'ais B,Ls. ( 10,·es IN 1 5. p. 43 e.\·. Tht,rhecke rernic,eilde serieuze itirltied viii) ileze
bri,chitre (ip de Belgifcheledeti va,i de grcilid„·etsconii,Ii ic v.iii 1815 va,iwege overee:ikc,111*tell tuffell \,·t.Izigi,igs,·c,orstelleii ,·ali de scliruver eli ile teiteltike kittk()ii,steti. Thi,rhecke a.iii
V.iii M.1.1,iei). 17 februari 1836, (;J. Hi,ork.las, ed.. Btic·lit,issc'/i,le 77ic,r/%·rk<. Il. p. 447. Maar
de bri,chilre ir·.is pas )11 1 6 juli 1 8 1 5 gedrukt (p. 1(18). ten\·ill al (,p 1 H jiili de Grondwet i.iii
18 15 verscheeii. Niets wi-ist <,p co,itact \·aii de b.miti iliet ile 13elgische ledeii. Zc)iider de

.1.itidratig ·.iii Falck Zcill Lie bri,chilie v.iii Ile Kef·erberg iii)g later zijii \·erschetieti. NA,
Sta,itsfecret,iric. (,(193: zie (ic,k J.Z. K.itiliegieter. '13.iroti De Ke\·erberg en de (;rimdwetcherzieliilig vati IRIS', /)1' Cids. 1931. IV, p. 384-396.

-- 1)e Keverberg nierkte terecht op dat cle iiiacht vali de sc,evereiti geeti horetigretis had. wat
hit ger i,lg was vaii het wegvallen ,·m het parlenientaire aanklaclitrecht tege,1 111iliisters vali
V,111 H<,gelid irp. 1)e Keverberg ,·c,<)rspelde de Ii·eg die Willetii 1 olider irirli)ed vali Vali
Maalieii iii 1817 zi)11 kieze,i, zie ile licic,filstlikke,1 5 e!17.1)e liri,chlire: v.iii Tyde,11.Iii e!11)e
Kererberg ontgiligen liiet .1.iti eeil Zilidelijk politiek blail dat geprewnteerd worilt iii

Ii„ofiliti,k 4: ile (,list·ri·,lk,ir. Il. r. 385.
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de brochitre vati de baroii seriells eli leverde er zelt-, 11101119111 eeti bijdrage aati. 221
1)e Keverberg zoil later dat jaa r be n 0 L 117 £1 w ordeti tot goil ver11 eur va 11 cle pri,viti cie

Atitwerpen en decei111ia latig eeti vaii de trouwste vazalleii v.iii Willein I blijveti.

Falck had het voorbereideiide werk gedaati ell heni ketitielijk overtitigd vati de
liberale ititetities van Willein 1.1 )e brief iii reactie op zijii brochi,re aaii de baroti,
geschreven door Falck, viel dietis opetihartige tekst over de grerizeloze 111acht vati
de vorst eli overde iloodzaak vaii niitiisteriBle peratitwoordelijkheid tiiet aati. Falck

schreef zelts dat als de in de brocliure verwoordde begitiselen ineer algetiieeii
aanvaard zouden zijn, tiien minder last Zoll ondervindeti vall Sollitilige doordrijvers
eti er niliider weerstandeti overwontieii zoildeli behoiveti te worden op de weg liaar
..,
de eeiilieid van liet vaderlatid.--- Uit dit zalvende atitwoord m.ag zeker geell
instemining vati Willeni 1 tiiet de deiikbeelden vaii de baroii worden at-gelcid. Tocli
111oeten diens opvattitigen ook weer niet al te ver verwijderd geweest zijii van die
vali Willen] 1, althails vail die vali dat 111011ient. 1,eze was toeli tiog tegeti een

absolute, otigeliniiteerde kotiinklijke 111.icht eil voorstatider vati eeti beperkte
ministeriBle veratitwoordelijkheid J la Van Hogetidorp. hi die desiderata, ZO 11.1111
de (irotidwervati 1814 eti het was niet de bedoeling dat

hij toen nog aan, voorzag

de Grotidwet vati 1815 daar veratideritig iii zoii brengeii. Ware dit atiders ge,%·eest

dati zou Wille,ii I de publicatie of otiderdeleit daarvati waarschijtilijk otitradeii
hebbeti.

Deze ititerpretatie worcit bevestigd door het tiavo|gende citaot tiit eeti brief-, die
Willeni I ruitii eeti tiiaand eerder, op 17 niei 1815, aaii Vall Hogendorp h.id
gesclireveti. Hieriii reageerde hij op de disc-ussie overtiiitiisteritle veratitwoordelijkheid, dieop dat monient plaatsvotidiii de grondwetsconimissievan 1815, waan.iii
Vati Hogetidorp hei,1 schriftelijk op de hoogte hield. Iii zijii briet-prees Willetii I
V.111 Hogetidorp voor het teit dat hij de Bdgeii ill de coriiinissie had lateti ititpr.itc ti .

1)e hoot"deli vati de 'Ziliderbroedereti' zateti tiu eemiiaal, schreet hij, Vol met
theoretische begrippeti. Ze zoudell tiaderhatid des te getiiakkelijker gehooi g:veli
aaii de realiteit. Naar aatileiditig vati optiierkitigeti vati V.iii Hogetidorp iii zijii
brieven aan Willein I van 1() e,1 11 111ei 181513' dat bepaalde Belgisc-he ledeti
aatidrongeti op de Engelse conibitiatie, reageerde de Kotiitig als volgt

221

1)e Keverberg s tu urile eilid jutii, a alige pooril li uor Falck, zijil vel-5 lie|il vo|ti,0 i de 111.11 it script
aa 11 W ille 111 1.1 ) eze gat persoonl ijk coti l n ie litaa r. Z ij t i rea ctie op de bel ic,e 11 ii 11 g V l)l)r de e e r3 te

keer vali de lede,i \·m de Proviticiale State,i, drukte I )e Keverberg dials eeti additiotiele iii)Ot
vall eell zeer re3pectabele bron! Willeti, I werd Zo illede,verker aali eeti bri,cliure. die pleitte
v(>or lilinisteriele veratim'oordelijkkleid 4 1.1 (2110talit! NA, Staats0ecretarie, 64 193. bi·iet-1)e
Keverberg aari Falck va,1 3{) juli 1 HI 5. Uit dit vc,orval blukt dat Willelii I zelt iii elk geval

ilidirect keimi iiati, vati detikbeeldeti vail Colistailt.
331 NA, 1)c Keverberg, 34, brief vaii Falck .taii 1)e Ke\·erberg van 11 augustus IHI 5 (zit vet keerd
itigeboilileti iti I HI 8). Bu briet-vati 25 augustus 18 15 stuurde 1)e Keverberg ecli tweede

illatiuscript aaii F.tick: 'Coup d'ocil stirle lt.oi.iii nie Lies l'ais Bas S l'Opoque du 22 Aout 1815'.
51 I p. 1) it beti)O% ill N A. St.tatssecre tarie 6546. kwati iii eer cip ect i vou rstel ti}t gri) tidwetslierzielit n g iiaar .1.liileiditig vati het teit dat de tlelge,1 de (,rc),idwet vati 18 15 11iet 11.iddeti

aaiiva.11-il. 1)e b.irc,Ii hield in dit stilk vabt Jaii de begitisele,1 v.111 zijii gedrukte bri)chure cti
scitideerile ot'pliblicatie en,ati oppc,rtuuil was. 1)eze lileefilit.
-- ()111,1,im, 11, p. 116-118

eti

127-129.
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'V„or liell .chi iii \·c,ciral heeft de Eligelsche coil:titiltie ,·ot,ral veel fraa.ie:. w.it
gedeeltelijk \·erdwijtit, walineer otiderzogt Worilt Waarop de institutie,1 berusten.
114„iede de middelen om deze .ia,1 de,i gang te houden; daarenbove,i blijft het groote
oliderscheid iiiet alle haar copieti, clatzij het rexultantis van twaalt-ot-5 eertie n eeuweii.

da.ir de aildereli iii.lar op theorieell gegroilit zi.in. Met UWE(:. heii ik het volko,iien
re,K. il.it de \\·.tarborg der vri-lheid iii de Statettilistellitig gevolideii worilt en dat
bijzonder ill de tegeilwoorilige geste|dheid vail Europa eene kragtige regeeri,ig voor
het behoud der miafliatigelijkheid ii,i„dzakelijk A
Di·.el·di·r/,iia·rdi' c,tisch<·,idh,icirhi·id ,/cr pc'rsi,(in "an drit Ki,ni,le en dc cy, Enec'/st·lic· i,<,i·t

224

R·i·,1,1111'i,(,rdi·/ii£,lit·id (14·r .1/i,tistt·rs i; ii,it· mijitr (rdat:rt·,1. c·en di·r ei·vdarli/'L'.44· itistc//ineill 1,01,1

di.1, .ee'(i.·hit·,1 .ed,le 1/(·r bi·-ielicdt·,1, t·,1 ik kali ncit,it tot·skmmt·n iii i·i·,Ifi, inaa/,·ce<·/. dic· di·

.1/i ilisti·rs 1„iii clk,indi·r atli,itit'('/iik, Mi, dc·n ki,itilic „Ild/lianki'It'ik litacikt. Tege liwoordig

A ieder r·et·aiit\roordelilk ,·oor zij,1 1)eparteii,elit: de Mitii5tin killilieli voor bet
litioge (;cregtshlit-gebr.igt zorden. zzilks rei·dietiende. et, ik ben iii het geval aati de
geheele tiiachilie de tiodige kletii eli \'eerkragt te Keven, w.iaraan ik zoude moete,1
reil<)licecrell ili eelle Etige|*clle (:C,tlstitutle.

Willetii I. zo blijkt, doorzag hetiii 1815 vigeretide E,igelse stelsel. Hij ti,rniuleerde
zi er precies w.it de E tigel se co,17 bitiatie in h ield : de 'gedeclareerde otiscliendbacirheid '

\·ati de perfooti v.iii de Kotii,ig £11 'op Etigelse voet veratitwoordelijkheid der
niitiisterf'. 1).it hij deze ci,nibitiatie gevaarlijk rond eii ativees. \\·as Keen wotider.
Werd de Etigelse combitiatic iii de Nederlatidse (irondwet aa,ivaard, dati zoti hil
rolgetic het Etigelse scenario als Kotiingregeringsleider worde,i uitgeschakeld. Hij
zou d.,11 11iet de 'klem' (lecs: hmigste 111.lcht) zijn. want die hoogste illacht Zoll. liet

.ils iii Etigelaiid, bij de parleiiietit.,ire meerderheid bertisten.
Hoe zoti ecliter dat Etigelse Acctiari„ zich iii de Nederlatideti dat tiog geeii 11iet
Etigel.itid vergelijkbare, itabiele politieke p.irtijeti keticle, kiiri,ieti voc,rdocti? I,our
cell w rt,lal slag r,111 cell strij d tlissell p 0 h tieke partilet 1 11 :iar ee 11 strijd tli sse 11 territorial e

i·eligiciize blokkeii. Willetii I dacht. d.i:irit) wa.irFIhijnlijk geftitiiuleerd door Vati
Hogetidorp. iii tertiieti rati pri,tehtatite Noordelijke eii katholicke Zi,idelijke
blok,(,niiing iii het toeko,iistige par|el,ietit Mt-„·el iii ter,iic,1 vati ee,1 tegetiste|ling
rits<eii H(,11.,tid eii lielgif.

Het 'likt (,ligerijtiid om in verbalid nict Eligelalid ,·ali em uitdrilkkelijke citi4chetidbaarheidbepalitig te spreketi, daar Engelatid ge eii geschrevet, cc>listitutie kelide. Wat daar ecliter ee,1111.1,11
al: geldet,d reclit w.1, a.invaard eti v.istgelegil. gold Yficirta.111 71, expliciet reclit ofals wet. r·gl

Ephim,;rid,·s. 1817. r. 1911: "En Angleterre ii,Oi,icm, la loideclare le rc,i inriol.ible. ' Zie voor
bet E,igelce begitisel: tllackst<ine. C.'oint,ic·„him·s. 1, p. 246. Hi*t regerinpblad de 1 El,1,6,1,Lri,les
z.11 iii hooti14tuk -1 Iiailer H·ordei) ,·(, ,rgesteld.
12' (.hits/,1,1,1. II. p. 151 -152. 1)e teksteditie \·.1,1 (oletilir.ilider ,·m deze briet- bev.it tic,gal „ ,at
oliliaziwkeurighe,leti. Zo zii,1. hijr·uorbeeld. de ,1·(icircieii "de i,odige" docir lie iii r,·eggelate ii
eli liet hij zoilder aa,iduidilig de c liderstreping vall de door Willein I gearceerde passage weg
Ik ,11.1.ikte datikbiiar gebrt,ik vati de inii di,or het Nederlatids Imtituilt \·ocir (;eschiede,iis ter
i lizage

ge ger eli correc tie0 eti .1,111vullilige,1 v,111 J. St elli . Eldel-s iliaak i k vati kleille L orre cries

eli ,iativullitigeli alw deze geeii liielditig
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1 )it Keila rio was dre iKe iider ge\\ 0 iden 11.idat zijt i door Vati H ogetidorp ge'111< pireerde

pogitigeti oin iii 1814 iii Weticii extra pwtestatits 1)uits gebied

te

krijgeii ware11

"'

mislijkt. -

hi het ciraat hierboveti reageerde liu. liaar liiag wordeli aangetioziien. met 11,11119 op
ee„ passage Itit eeii briet.7.in hem vati V.in Hogetidorp vati It) ilici 1815:
"Eitidelijk werd voorgestel,1 0111 deii l'criwi)11 lies Koniligs heilig eli 011)clieililb,tar te
verklaret}, eti de mitiisters ve,·alitw ,ordelijk te 3telleti. bij welke gelegetilieid ik art.
14)4 ((irw. 1814. PvV) ili heritilierilig braclit. „227
Met die verwijzitig tiaar art. 1 £)4 verwees Vaii Hoge,idorp Willetii l o p 1 0 iiki 1 8 1 5
tiaar zij,1 directe parleitieti taire aa 11 k lach trecht tege 11 iii itiisters, dat hij op dat iii o iiietit

ketitielijk ijog iii art. 1(,4 opgetionieti waatide. Hij had daaniiee ill de coiiimissie
mibewilst de Belgische conimissielederi op het verkeerde beeti gezer eii deed
datzeltile niet Willetii 1.-"-,4 Hij suggereerde daarniee dat via dat artikel opgekotiien

zouki,titietiwordetitegetiotiwettige regeritigsdadeti. Uitzijtibrief-vati 17111eiblijkt
dat Wille111 1 misleid werd door die vet-wijzitig 11.lar art.

1114.

Hoezeer ook gekatit

tegeii de Eiigelse cotiibitiatie, Willetii 1 sprak zicli iii zijii boveti gegeveti citaat uit
die briettiiet uit tege,1 mitiisterifle veratitwoordelijkheid als zodaiiig. Integetidecl,
hij \·erklaarde lilet zoveel woordeti datopdat ilioillelit ('tegenwoordig', hij bedoelde
volgeiis de (;rond\vet vaii 1814) iedere 111itiister verailtwoordelijk was voor zijil
departetiietit eii dat illitlisters voor de Hoge liaad gebracht kondeti worden als zij
dat verdiendeti. Hij beaaiiide daartiiee de vcrwijzitig vati Vaii Hogeildorp naar art.
(,4 volgens wie dat artikel i tih ield dat millisters iii plaats vati de Konitig vera 11 two ordelijk wareti voor omvettige dadeti (anibtsdelicteti), ieder (,p het teri·eiti vati zi-ill
departement. Ook de hele cotitext vati het citaat iiiaakt aanitenielijk dat Vaii
Hogetidorp eii Willetii I tiiet dacliteti aaii de strafrechtelijke vortii, alth,ins iiiet die
1

'1.

voor particuliere dadeii van mitiisters.-- Bij de discussie iii de grotidwetscomiiiissie
op 16 tiiei 1815, de dag vourdat Willeiii 1 zijii briet aaii Vati Hogeiidcirp schreet,
had nien die particilliere stratbare feiten vati ministers tijdetis de discussie al terzijde
geschoveti en verweze,1 naar het wetboek vati strafreclit. Het gitig bij de gevraagde
tilitlisteriele veralit,voordelijkheid over eell parletiientair recht (,iii ministers voor
de Hi,ge Itaail te breiigen, ot-wel otii het directe parleiiietitaire Jaiiklachtreclit vati
de 'Schets'.
Uiteeti etiander blijkt dat tot dall ti,e aail Vali Hogetidorpeii Willeiii
2.;11

-'1'· VI,or de grotc probletiieti eli ri3ico's die eeti vereitigilig v.iii de zeveii N£>c,rilelijke eli rieli
Zilideluke proviticies Ii,et zich zouden breligen wah Wille,11 I al .113 ert-prii b iii septeli iber 1799
gewaarschuwd iii een notitie vati de vroegere raadspetisiotiaris Vati de Spiegel. (;i·ilcitkinikke,i

Ill, 1798-18(11 (2) p. 1(153-1054,11(11' 4.
11- C),tistdalt, 11. p. 117.
22M

hi paragraat- 3, putit 6 hierbove,1 bleek dat pas rotid 16 liiei Jaii V.111 Hogetillorp duidelijk

werd dat eriets tiii3 wastiietart. 1(14 (inv. IHI-1.
-- Hierbij dient dati wel otidersi-heideti te wordeli tiliseli stratliare t-eiten rati eeii i,idividuele
...

m ii iister op eige,i geza g begaaii (coi,itiiui ie stratrechtelijke de licte,i) eti regerit ipilade,1 vati eet i
iniliister die (via een latere strafu·et) stratbaar zi,ucieti zijii gesteld. 1)eze tweede vciri,i ki,11 0,ik
sclietililig vali de Gron dwet oii ivattei, i 11 leek 3trat-rechtelijk. niaar was d.it eigetilijk tii et. Zie
-.

hiervoor p.iragraai 2, piliit 8.
(111.,1,1,1,1 11, ti. 143 enp. 148.
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I
was ontp.iii dat het parleiiieiitaire aatiklachtrecht geblokkeerd w.is geraakt door
de be\\oordirigeii \·a!1 art. 1(I4 (ir\\·. 1814.-"r

Wille111 1 gat-zelts iiog ietc preciezer .ia,1 waar de Engelse coi,ibitiatie tc,e leidde dati

V.iii Hogeiidorp. lie tiiinisters werdeti volgetic lietii daardoor atliankelijk va,i
elkaarl" eii miatliankelijk van de Koning. Ze werdeti met atidere woordeti een
kabitiet otider leiditig vall eeti pretiiier. Otiidat kellilis V.111 het leerittik vati direct
belang \v# \·oor zijii positie lag het voor de harid dat een mati met aspiraties als
Willetii I beter d,111 \\·ie ook op de hoogte was vati het olitstaail vati de collectieve

millisteriele veratitwoordelijkheid iii Etigela,id eti \·aii het feit dat het Engel e
"'

kabitiet de Kotiitig .115 regeritigfleider orerb ,dig liad getiiaakt.
Ozerzieti we deze paragraaf, dati ko,iieti de lic,uding en uitlatitige,i va,1 Willetii I
itizake mi,iisteril:le verantwoordelijkheid va,7 1813 tot niedio l 815 iti eeti atider liclit
te sta,111. Het wareti gee,1 loze fuggesties, niaar serietize uitingen, die pasteli bij eeti

oprattitig. die logisch et, st.iatsreclitelijk gezien voor de hatid lag. Willetii I ging tot

medi„ 1815 1,it \·ati zijii gebotidetiheid aaii de (Grond)wet eii ran iiidividuele
mitiisterille veraiitwoordclijklieid vo ,r otiwettige regeriiigsdaden. Hij was iii elk
ger.1 1 tot 111ediol815 tiog de 111.111 rail Vail 1 1 „getid orp eti iii et die vati Van Maatieii.

PARAC,RAAI·5
1) F. ON M C )(,El I.IK E KEUZE VAN WI 1.1 EM I

1. Het fiasco van Wenen

clver de precieze c,iii\·aiig vati het konitikrijk bestotid aativatikelijk grote otizekerlieid. Ee,i i,1 lielgie versihetieti 111·„chitre r,111 t,1.1.irt 1814 beweerde dat &mr de
verenigiiig vier,·ijtile r,in de Nederlatiden katholiek zou Zijil. V.111 Hogetictorp wee
Wille!11 1 op dit zeer delicate pzi,it, „·a.ir hil zicli, zo fihreet-hij, altijd al zi,rge,1 over
h.id gema.ikt.1,4 Wille,11 111itwoorddedat meii door debrocht,rede veretiigitig i,iet

Holtatid sm,ikelijk h;id willeti iiiake,i ;i.iii de Belgeti. Hoe de verhouditig iii de
praktijk Zoil uit\'allen. rr·ao atliatikelijk v.iii de grote Moge,idhedeti eii d.iarotii iiog
olizeker.1" Etigelse diploiiiate,i liaddeti aa,i\·atikelijk positief gereageerd op het

2" Z(,1, Willetii I de ge\·c,lgetien·.iii voorzic,i hel,beii. dan zou hij hetotizichtbaarraketi vatihet
p.irletiiel,taire .7,)11klachtret-lit tijdig hebben verholpe,1. In de prociatiiatie v.in de o,itwerpgri>ildH'et '.iii IHj£111 1 HI 5. ()litft,tall. 11. p. 567-569 +ta.it citider liieer: "Het loiit ·erl,1 restigt
de verdeelitig vati het gezag op deti groiid,I.ig vati bex·eiligende (...) i,istelliiige,i. Her erketit
Juoral de (,liatlialikilijkheiti der i·egterlijke m.lgt." Kortoin er zoii scheidilig der iii.iclite,i
bestaall. e·oor„-aarile vocir de n·erkitig ,·,111 het parletiielitaire aatiklaclitrecht regen itiiliisters.
Willetii I liikt p.10 iii <)1-11,7 atigitstuf 1 HIS bet a,itiklaclitreclit te helibeii gelitift.
"'

Vall Hogetidoq. :prak alleet, r·ati iiii,iister atliatike lijk v.m het parle,iietit.
1 Eeli oligediteerd cit,iat uit de periode 1815-18211. /ir. i·,1 (647/. V, p. 179, illustreert hoe xterk
Willetii I liechtte a.iii die po,itie. "1)e K„tii,ig is z„ sterk tegen de veratit\\·c,ordelijkheid der
miliisterc. dat hij volgens Falck 111oet gezegil hebbe,i: ik ben rera,itwo„rdelijk. Zittetide . .iii
rafel 11,1.ist Mevrotiw de (:c,iistaiit re Maastrigt, liet de K<,tii,ig zig ee,is ereii sterk uit. Zij
rerklaarde. dat zij iii.i.ir ,ski zatik iii de C;rotidwer i,ii,te. t).ii,ielijk de ver.itit\\·oordelijkheid der
Miliister:. Hoe. riep hij uit. u·il je 1111.1 tcit zetschipper liiaketi?"

"' Br. i,1 (ird.. V. p. 486.
'"

Br.

i, Gcd.,V, p. 37( i.
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territoriale pl.111 vati Vati Hogendorp iiizake toevoegingvati protestants Duits gebied.
De Nederlatidse soevereiii, zo luidde hun redetiering, moclit ilooit ill de positie
3,"
k<,iizeti belatig te hebbeii bij ee,1 alliatitie tiiet Fratikrijk.
Willetii I zoi, op het

C ' o n gres vati We tien de heren igitig dati <,ok a lieeti aativaardeti o i i der de v 0<1 1 waarde

dat her aatital protestatiteii eii katholieketi tititiinia.11 11iet elkaar iii evetiwicht zou

zijii. Vati Hogetidorp had verwacht persoonlijk itigeschakeld te worden bij de
regelitig vati deze cri,ciale niaterie. T ,eti her crop aatik\\·atii, voerde Willetii I zeIt
de o n derlia i idelitige 11 te Wetiei i e 11 wei ge h eel buite i i Vai i H (,ge,idorp oiii . De eclite

otiderhatidelitigetibegoillielipasitiseptember 1 8 1 4 e n d e defitiitieve ilitkotiist voor

wat betreft de oostgretis vati her tiieitwe kotiitikrijk liet tot febru.iri 1815 op zii h
wacliten, de t-orinele vastleggitigervati zelt-s tot 31 inei 1815. Eeti crisis iti Wetien
rotid nieuwjaar 1815 ttisseti Pri,ise,1 eii Ritslatid resulteerde erin dat Willetii I zijil
237
De Nederlatidse eis
aspiraties op extra Duits grotidgebied iii rook zag opgaaii.
\verd \vel volgehoudeti,1 ,4 iiiaar de Etigelse diplotiiatie tilde er ititiiiddels iliet tiieer
zo zwaar aa 11 ('local points'). Wilie iii 1 zag zic h daaro m 111 tebruari 1 815 getiood zaakt
getioegell te lieiiieii met BelgiB zotider extra protestalits gebied, waI eeti zware

tegeiivaller ge\veest tiioet zijii voor Vati Hogetid„rp. Iii 183(, schreet-deze:
"lk nioet als,iog betrell re 11. dat wij Iliet tor gre,1 isclieid i tig bek 0 111 i ti heb be i, ile M .1.13,

vati waar zij uit Fraiikrijk strooliit, ti)t a.in Miia3triclit, e,1 -11 Maastriclit eLli regte
li.lii tot Jail dell Rilti, milititelide Aketi eti Ketile,1. Er :,chutit \ret,11% overleg tioudig
te Zij,1 0111 lie voordeelell v.111 zulk eeti frotitier te besefteii (...) 3' \\·ij liaddeti \·eel
tiieer protestantsche iligezete,ie,1 geliad, 4' 13ilgie was reel ligter ge\Lorde!) iii de
schauL

4,2,p'

Deze variant ging 111itiderver datide driehoek, die de litiker-Rijtioever tot aall de
Moezel had otiivat, iziaar zoil evetieetis het effect hebbeti gehad dat Van Hogendorp
voor ogeti stotid. Hij tioellide ook achterat-voordeleii die te iiiaketi haddeti met het
m,ichisevenwicht iii de Tweede Katiler eti daartiiee indirect met ministerifie

veratitwoordelijkheid.
Volgens Van der Duyii van Maasdatii had Willetii 1, gretig als hij was tiaar
gebiedsuitbreiditig, zich otitiodig iii de positie vati vragetide partij lateli ]iiatioeuvre241
reti, iii pliats vati otitvaiigetide partij te blijveii die zij voorwaarden koti stellen.
24il

11

Vaii der Duyii schreet-later dat eeti hegemotiie van het Noordeii 111 de eetiwording
met Belgieiii 1815 eetigepasseerd statioti was. Hollaticl had iiiet zijii vergatie glcirie

"" Br. 1·,1 (:c·d., V, p. 39(1-391.
V,ill S*. ()nrc Xatittirli/6,t' Btindectioof, p. 96 e.v.
2" ()litst,lati' 11, P. 53, in eeti meliiorie aa,1 de Ei,gelse,1 vati ailgustils 1 814.
Br: cil Gcd..V, p. 511, voorat-gegaa,1 dour beschouwitigen van de kleitizooli vati C;ijsbert Karel.

p. 5(16-511, die iialier aaii re gevel i op welk stuk de Jatiteketiitig vi,orkri·.itii ot iii welke
241'

colitext.
Eitid 1813 ill.111 vati heteente uur wmeli titet V.111 HO ge Illil) Ip, ill 1814 k c) rte tijd „·erkzaat 11
op Bilitenlatidse Zaket i iii 1 8 1 4, vervolgetls tot 1 8 1 7 staatsraad ei) sitid,die 11 gouvenieur vati
de I'roriii, ie Zuid-Hi,Ilatid. Vat} der I.)uh il #,·as oilciaiiks zijli prl,gressieve ilistellitig lo>·aal
Wille!111.
Br. 1'11 GL'(1., V. p. 54)9. Zie voor eeti tiioileme alialyse vali de oorzaak vati Ilet Weelive fi.i ci):
Vall Sas, (),ize Iiatizmt,jks·k' bi,tidec,10(,t. p. 98 e.v.
jati
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eli liall-ilitgepiltte koloiliel) te \\'eitiig iii te breiige,i geliad tegeti aantal, macht eti
ditzirzaatiiheid der 11elgeii
"liever had me,i. iii het bel.ilig der restiging van het Koliingrijk. iii het belatig der
gatiiche bu·olkii)g. (...) zotitier .1.irzeleti rotidborstig moiteii („ ergaii,i i,a.ar die zijde.
Uitr .le i .ire. de or·er\\·egetide grolidbeftatiddeelen v.,11 111.igt eli vooruitgatig
.iatiwezig \\ areti. en (. .) h.id men meer0triatkutidig mi,eteii hatidelen. eti zich wairlijk
koitilig iler Xi·dir/,1,1 dcti mocte n too lie,1 door zich te vestigeti in Brtim·/, de „·ezeti lijke
hoofdst.id \·ali her nicuive Kniiitigrijk eti der tiieuwe begitiselen.
Vati del- 1 )11% 11 h eeft !100 it beReft waaro 111 8 rtisge 1 ge e 11 0 ptie was \'oor Wille 111 1. Iii

die stad F reesde deze verlacigd te H·ordeti tot eeti lc,uter cereniotiieel Kniii,ig of-zelts

te wordeti atgezet.

2. De strijd orn de zetelverdeling tussen Noord en Zuid
(;ege\·e,i de grc,te katli„lieke meerderheid werd de belangrijkcte vraag hoe de
zetel\·eideliiig ttiffeti het Noordeti en het Zuiden in de Stateii-(;ener.,al zoi
i,itpakketi. 1)it „,A overigetis cleclitc een vati de problemeti waartiiee V,1n Hc,getidc,rp d,)„r de Weense tiederlaag werd or,gezadeld. Vati zijt, terugkeer in Frankrijk
iii niaart totzijii oiidergatigiii Waterloo iii ji,ni eiste Napoleoti vrij\\·el alle aatidacht
op. 1)e gezaiiie,ilijke strijil tegeti de Fratise keizer schiep tijdelijk een otigekend
gellieelisch,ipsger·(,el tuffell Hollatid eti lielgie. Juist iii deze periode, iii tiiei 1815,
beg.cititieii de be,prekitigeti iti de gr<,tidwetscoiiimissie vaii 1 8 1 5 over de wijzigi,ig

\·ati de (;rcitid\\,et. ilitgaatide vatide rekst vatidie vati 1814. Veel. zonietalles zoii

atliatige,i rati de opstellitig r.iii de lielgische lede,i. die zicli si,ids februari de
I·ertegeti\,·oordigers wisteti vati eeti grote 13elgisi he tiieerderlieid.
(ip 24 11 iei 181 5 kwatii het cr,iciale e,i delicate putit vati de zetelverdeli iig tusseii
her Noordeti eti het Zuideti aaii de orde. V<,orzitter Va,i Hogendorp verzette zicli
krachtig tegeti represetitatie 1(,uter 051 basis van iliwotieriantallen "ecii lierseiisc h itii,
·•243

Hij werd bijgevalleii dooi Va,i
doordem ocratische watibegrippeti voort gebragt
Ma.itieti. die er iii de vergaderitig vati 7 j,Itii 1815 gee,1 dockjes oiii :votid. Hij zei
opetilijk d.it de Zilidelijke ledeti o,iderdrukking door het Noordeti vreesdeti eti die

\'ati het No,)rdeti o,iderdrlikkitig door bet Zilideti. Ot- die vrees tizi wei ot- tiiet
terecht was. het had volgeri f Vati Maatieti geeti ziii deze k verdoeze le 11. 1-iet c 0 tigres

\ ,111 Weiieti h,id ecliter, verv<,lgdc hij, lielgie bij Hollatid gevoegd eii Holla,id zou
110(,it ki,11!ie,i e,1 tiiogeti gedogeti dat het doorde iliell\\-e Zilidelijke provincies zoit
\\ orde,i ged ,1111!ieerd
'd.1.irtegeti begere ik ook t,iet dat Holl,ilid de tiiezi \·e prowiticifii beheer,clie, dir
zoude ee,1 declite grotidvl.ig geveli. - neell. ga.11-lie stetilme tk zoor eeiie \·olkometi
··244

gelijkheid.
Het Zuideti mi,Clit \'olgells lie,11 geell groter aatital Katiierzetels krijge,i dati liet

Noorden. want dati zoii het via het budgetrecht de regeri,ig kumien verlanimeti.

(;rovectii,s. (:4·dctikst-hritifit i,dil I iii, di·r /)11),11,·an .1,/,iasdam, tweede druk, p. 92.
1, ()11,21,1,111.11. p. 223. zie verderhet regifterbij 'vertegeii„' ,ordigitigderbeide (...) rijk:helftcif.
./

()litst,1,111. II, p..123,
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Vati Maatieti, tioch ieniatid atiders legde op dat nioiiietit opetilijk etiig verbatid tile(

millisteriele verantwoordelijkheid.
Toeii de Belgeii lia veel discussie vatbaar blekeii voor eeii gelijk aantal zetels vi,or
Noord eti Zuid, gegeveti huti bevi,lkitigsoverwicht eeti gr„te coticessie. schiok Vati
Hogendorp zelts d.larroor terug. Was eeti gelijk aatital zetels iliet te ge\·aarlijk? Stel

ectis, schreet' hu aaii Willeiii 1, dat Zuidelijke eii Noordelijke katliolieketi dc
kraclite 11 zoude 11 butidele 11 i 11 de State Ii-(;ei ieraal, wat dati ?14' Vati Hogetidorps Trees

werd, zo blijkti,iteeti iii erk waariligpaiii tlet, iii het N u „rd iii ge deeld. 1)e o,ibeketide auteur, NN, die 11,1,ir zijii zeggeti veertie,1 dagen I.itig te 1)eil Haag zijil oor te
luisteren had gelegd bij de hoollirolspelers vati de cotiimissie, sclireefdat vrees voor
itivioed vati het Zuideti op de regeritig otigegroiid was. Latig voor de aatikc,tiist der
B ra b a, i d ers (le es : B e lge n ) w a re n e r, a i d ll s h et p a 111 fl e t, p la t i t i e t i ge 111.J a k t o i i i de k ra c li t

vati het gouvertiement iii Hollandse handeti te houdeii:
"De Klcm en Krtic-h,24" (lees: het zwaartepulit ot-over\\·iclit, l'vV) de,· Rce(.critiq eti dus
het geheel 13estitur zal door de werkitig der Cotistitutie ot-(,rotidivet Iiiet alleeti iii

handen vaii otize gereti,rmeerde Broeders blyveii, maar ze|fs cloor verloop vall tyll
ilaar iii liog liieer gevestigd „'ordeti; de bygelovige l'aapeii e,1 13rabanders Zlillell Op
0115 (iouverilemeilt wy,lit: of,ect·,2 invloed hebbeli: d.iar is. (;Ode zy dalik, wysselyk
voor gezorgil (...), zoo dat alle deeleii tc zatileil zulleti \ ·erke,i, 0111 de liegerilig iii
haildeti vaii ori ze ge,·etc) rm e erile H ollatiders eti ile 11 i aei·o P tieve 11 eti V c, 0 n ech tell vii i

olize Kerk voor altyll te verzekereii. Eii zulks otider de 3,·h>·ii v.iii alle (;i,dsilien+tige
gelyk te jte 1]cli.

„247

Cieell nood, heette het, er was voor gezorgd dat de Bi,iballders geeti .ian de bevolkilig

evetiredig aatital vertegenwoordigers iii de Stateii-Getier.ial haddeti verkregeti
"zy haddeti hierdoor liiet alleeti eetiigen itivloed op 's Laiids regeritig kutitieti bekometi
m,1.Ir zelts door hutitle liieerderheid eeii volkoii,ell overtiiagt, en zulkb te itieer, c,iii dat
olize liaapisteli (de Noordelijkc katliolieketi, I'VV) met de Brabatiders altyd eetie z a.1 k
zullen Iiiaaketi, waaidoor wy (iereti,niieerdeti alryd den Bloed waareii." (P. 5)
Het panit]et giiig er duidelijk vanuit dat eeti parlementaire 111eerderheid de wet zou

kunneti voorschrijveri Jati de regering. Vati Hoge,idoqi was hier, zo.its al bleek, zeer
beduclit voor. Hij had nog een atider hulpin iddel ge volidell ter voorko 111i1ig vati eeii

lielgische K,inieniieerderlieid, zoals blijkt i,it eeti tiota van Vai) Maatieii, gevoegd
bij zijii briefaati Van Assen vaii 27 april 1833:
"1)e zaak dier Luxeiiiblurgschel Vereenigitig inet het ltijk is, iii der tijd, 'niet' door
de lie|geil gedreve,1. Dezellil ilitegetideel, ti.tii,elijk de ledeli rati ile (c)11111iliBiel der
groi,dii·et \'ali 18 15. ·areti er biliia .ille tegell. Uit ecti geheel aliderc hoek 13 .lit

2 ,

Onts·man, 11, p. 258: vgl. p. 343

2 1.

Willeni I gebruikte iii zijii hierboveli geciteerde briefaaii Vati Hogetidorp Lie woorde,i: kletil eii
veerkracht.

2.1

N. N., Het 14 litic k (;chcim der Holicimist-ht, Prciti'smn te,1, by ht·t C),int,i·g, i,ati ( irc,itch i w, toti,allie c,Imic'ki
tioor |tit vilide,1 v,111 mi ven,tiste Portifi·t,ille, imitri,1 0,ider d,idl'rt' 21'dS di i'll|gl'lidl' Brict, .*'st·|treve,1 door (·i·,1

Miniaa,11 Hull,indu·h Proft·st,int aa,1 ziin I 'rit·ild 14(·clikfult ti· . . te,i tydc dc Clint,ilissic· w hi t (hitlit'111
der (:roildlit·t poor ch' Ahit'rl,mdeti iii 's H,we it,as vereadcrd, z.p.. z.d., p. 1, resp. 3.e,15.1 )it patiitlet

vaii acht bladzijdetiverscheeii (p. 7) etikele weketi v66rdat de C(,liceptgrolidwet gereed was eli
iii druk versclieeti. 1 )c schrijver gat-er iii acht pulltell de hootiltrekketi vati a.iii. die er nile op
tieerk,\·atiieii dat zoveel mogelijk iii.lcht aa,1 de Kotiilig was opgedrage,1.
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gekoliieli. Sterk werd het door deti (;ra:if vati Hogelidorp gedreve,1. et, soliimigeii
111eetideli iii die ve ree i i iging celi u·.iarborg te zieli tege,1 over,vigt der Belge 11 iii de

Stateti (ietiletier.1,111, het d.1.irri,or hotidetide dat de Ltixemburger, altijd aati de zijde
der Noordelijken zoude,i 09·erhelleti, gelijk ook dit ill de eerste jaren het geval is
ge'-ee,·t.

·•24*

T\\'ee jaar later. iii mei 1817. schreet-Van Hogendorp terugkijkend op de gelijke
zetelverdelitig: er was gee,i a,idere kelis, ot-deze schikkitig ofde opofferitig vati liet
iiati„nale besta.in vati de Veretiigde Nederlanden (lees: Holland) 24'I Een 11elgisclie
K.iiiier,iieerderlicid zag hij als het eitide vati Hollatid! Zo diep zat zijii angst \·(,or
ret) 11elgische hegenionie en zijn soilibere uitspraak werd nier i,igegeren door dat
motiielit. Iii 1821 dacht hij er tiog precies zo over.22' Ki\'ani er eeti structitrele
Tweede Katiiernieerderheid vour de lielgen dan zou deze via liet budgetrecht en
als tiiedewetgever zijii wil aaii de regering kiitiiien opleggeti.

3. De noodgedwongen keuze van Willeni I voor de volledige ontkenning

De Belgici-he lintabele,1 ver\\·ierpeti de Circitidwet &,1111815. wat Willetii I iii eeti
lastigparket bracht, (,iiid.it de .131 i vaardingerrati tell vati de verenigitigsvoorwaarde,1
\\·.is. Koii hij de Ciro,idwet desotid.inks rati kracht,·erklaren ot-Zot,deti de Eurc,pese

Moge,idhedeti. met 11,111,e Etigela,id. daar gecti geiioegen mie nenieti? Uit een
rapport vati de Eiigehe atiibassadeur v:iii 25.illgil,stris 1815 weten we hoe Willein

I op 23 arigi,st,is de rei ric-ipiiig dooi de lielgeti bagatelli eerde:
"Iii advertilig tc, the tillitill tit-these coutitries H.M. reiiiarked how ilicoliceivable it
w.19 that the i,iliabit.itit it-Belgiutii should be ,0 bli,id tc, their 01·11 ilitereft< as tiot
ti) perceive t|ie ad,·alitage ii,eritably refilltilig tt) them froiii the atiialgaliiatioli. Alid
,as a pri)i,t-ot-the t-act he assured mi that those wh() are suppord to be ilic)St elilighteii e d oii th e m te rect: ot-th e i r c c„ I l i ti L- h a d tieve r w ri ou cl y d c ii ied to 11 i m . th,1 t. w Ila teve r

present appearatices might be. the ultilii.ite :ziperic,rity of Belgium was .1 certainty tiot
to be cot,tradicted.

Wille!11 1 als de \05 die passie preekte, w,int als bet aaii hetii lag, zow hij ee,i
11elgifelie liegetiioiiie tiooit t<,est,iati. Hij gelciofde itiitiiers d.it 'ctiperiority of
liel git,111' iitipliceerde dat hij cotiti,nii het Etigelce vo(,rheeld, getitige zij,i brief-.1,711
Vati Hoge,idi,rp ,·.11117 mei 1 8 1 5. alf regeritigsieider het veld zoii 111(,ete,i ri,imen.- -

NA. Vati Hc,ge,idi,rp. 1 19913. Luxetiiburg kreeg ,-ier zetels iii de TweeLIC Katiier. ()11/St:lilli.
11. p. 531: r,gl. /,1,·m, p 321 en 325.

"' M·. c·it (A·d.. V. p. 122.
-' ' Iii IHil zei hil in de Tweede Ka,iier iii ecii i,idrukwekke,ide rede d.it cen gelijk .iatital zetels
icicir Ncic,rd eti Zuid tioodzakelijk was: "Zotider lia,ir ki),i de liegerilig. iiaar deli eetieii katit
tiiedegesleept. tii,1111ier weder ti,t de,i atidereti 1,\,erkoitieti." (lees: d.iii was de Zuidelijke
hegetiionie otiomkeerbaar ger,·c)rdeii). Iii 1821 Zoll de keus t,iet .mders zijii uitgerallen, dati
iii 1815. iiiaar: "1)e dag zal k citiieii, \\·ati i ieer de re rte ge liw04,rdigitig liaar het getal lie gelijke
v e rt ege t i w o o r d i K i t i g zl i n za 1 ( l e es : d ,, t h e t l, e,· 01 k i ti gs,z a ti t a l d e z e te l v e rde l i 1 i g z a l be p a l e,1. 1 '5· V)

1)it zooruitzigt laclit liet opkotiielid geslacht ti,e. ' Biidnle(,11.6. p. 283-284.
"1 (;,·dc·lit,stitki· w. VII. p. 264.
-"2 Zie paragraat- 4, putit 6 hiervoor.
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1)e Etigelse regeriiig nioest ecliter gesust worden eli ill de waan gebracht dat het wel
goed kw.1111 tiiet de klelgeii otider de hi-11 opgedrotigeii Grotidwet. Willeill I tiioclit
v.111 de Etigelseti zij,1 gaiig gaati e'11 de Gro,idwe[ trad op 24 august,1, 1815 ii)

\verki,ig.
De Grotidwet vati 1815 bleck lilibbelzinilig. Het zwijgen overde otischeiidbaarheid

cii de veratitwoordelijkheid koti op twee tiianiereti wordeti begrepeii. 14,sitict
opgevat betekende het de stilzwijgende aativaarditig vati de beide begitiseleti ofu'el

vati de Etigelse combitiatie, wat volgetis Willetii I de deur

opeti zette

koor zull

uitscliakeling als regeringsleider eti daartiiee voorde otiderwerpitig vati Hollatid .1.111
Belgie. AP,Tatic/ opgevat leek de ititkotiist dat de (irotidwet bcide begitiseleti niet

ketide. Het is itiet dilidelijk op welk illoilient precies Wille,11 1 zich be\\·i,!it werd
vati die dubbelzititiigheid. Uit zijii britt-vati 17 tiiei a.iii Vati Hogetidorp bleek dat
hij op dat inonietit de lacutie, die de dubbelzititiigheid veroorzaakte, tiog tiiet had
ontdekt. Ik veriiioed mede daarcitii dat hij deze pas gewaar is gewordeii viak tia de
i iiwerkingtredi ng vati de Grotid wet vati 1815. Zou hij deze voor de iii werkiii gtreditig hebbeii olitdekt eii er de cotiseqitetities vaii hebbeii itigezieti, d.111 zou hij
waarschijnlijk hebbeti ingegrepeti.
Her trot-vanui de optiek van Willelii I en Vati Hogetidorp slecht dat de positieve
uitleg, de stilzwijgende aativaarditig van de Engelse cotiibitiatie, iii Belgie een sterke
voeditigsbodein hid gekregeii dooreeii populaire tiietiwe theoric uit Frankrijk. 1)it
was de theorie vati llexijaniin (',onstatit die medio 1814 iii Parijs was verscheiieti cti

die vaiiatbegi,11815 iii Belgische ptiblicaties was gepropageerd.

Het ilavolgetide betoug gaat kort iii op de optics die Willetii I had toeti de
Cirotidwet vati 1815 hetii ditbbelzintiig was gebleken. Hoewel het speculatiet-is iii
zoverre het liiet gebaseerd is op colicrete bronneti, vortiit het eeti logisclie

uitwerkitig van de situatie.
1. Gegeveti ile dubbelzilitiigheid kwa,11 Wille,11 I voor een otimogelijke keitze te
staaii. Hij ver\vierp uiter,iard de positieve Lii[leg, erketitiitig vati de Etigelse

coitibitiatie, eii wilde ook iliet Jail de tlegatieve uitleg, de volledige ativijzilig
daarvall. Hij wa ecliter niet meer vrij oill te kiezell Foor de tlisscill,i,Weli/kh<·,(1,
waarbij hij het ene begitisel, de (beperkte) individuele niitiisterifle verantwoordelijkheid. belichaaind in het parletizentaire aatiklachtrecht, aanva:irdde eti hij het atidere

begi,isel, de kotiinklijke olischelldbaarheid, ativees. Zijn grotidwettelijke houvast
voor die tussetiniogelijkheid was weggevallen do<,r het vervalleti vati het directe
parlenietitaire aanklachtrecht Cart. 6 'Scliets'). Erketide hij het etie begitisel Chet
aatiklach[reclit) zotider dat dit iii eeti coticrete grotidwetsbepalitig stotid, dati kon
iii e t i c l a i m e 11 d at o ok h e t a i i d ere (d e k o i i i ti k l ij k e u t i s c h e t i d ba a rli e i d ) z o n d e r c o t i c re t e

bepalitig geacht kon ,vorden iii de Grotid\vet te staaii. Kortotii, hetii restte slechts
ecii keuze tusseti de positieve oide ziegatieve uitleg, wat heiii dwoilg 0111 VOOrlopig
v 00 r de 11 egatieve u itleg te kieze 11. H ij zou riiaa 11 detila 11 g drale 11 111 et het 11 aar b uite 11

brengeti vati die keuze en de tijd iletileti 0111 na te gaaii ot- hij eclit tiiet kon
ontko,iieri aaii de volledige otitketitiitig. Cleeti wotider, watit die keits was zo goed
als otiverdedigbaar. 1)e itiIplicatie ervati was dat eeti gretis ontbrak a.111 Lie kotiinklijke
macht. Pas iii februari 1816, zo zal blijketi iii hootilstzik 4, sprak illilliSver v.111

Fitiaticien Six iii dc Tweede Kaiijer terloops ee,1 ontkentiing uit. Er verscheen ecliter
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regelijkertijd ecti atio,iielii artikel iii eeii Fratist.ilig regeritigsblad dat eeti opeilitig

bo"d t<,t het doorbreketi vai} de volledige otitketinitig. Omdat het niet ill Zijil
bedoelitig had gelegeii iedere mitiifterille verantwoordelijkheid af te wijzen eii
0,1idat die aft\·iizitig tiiet te reclit\'aardige,1 viel. 11eetii ik aaii dat Willeiii I er inet
tegetiziti v()(,1 lieeft gekozeti. Vaiidaar dat hij op liet moiiielit vaii de olitkellilitig
iii de Kaineral de eerste stap zette iii de riclititig vati eeti operatie tot herstel vati het
aa n klaclitrecht

2. Theoretiwch had de Vorst uiteraard oak de mogelijkheid oni via eeti onmiddellijke
gro i i dwe tf lie rz ie t i i 11 g d e l.ic ii i i e i ii d e ; 1 01 i d wet, o n ts ta.1 11 do or de bro ordel i ii g,s ki) ti t

\'ati Vati Hogetidorp. te reparereti. 1)it Ii'as ecliter, tia de verwerpitig vati de
(;rotidwet dooi· de lielgeti iii aiigi,stits 1815, geeti begaanbare weg. 1)e 1Jelgeti
zoi,deii eer, herzieiiliig op dat titoiiietit hebbeii aarigegrepeti otii allerlei eiseti te
stelleti eti ook Europees gezien, ZOil het Wille,ii 1 kwetsbaar liebben geniaakt. 1)e
Koijitig dacht \\·el a,iii eeti gi oidwetsherzienitig. tiiaar op eeti later moinelitals Zijll
joiige ko,iiiikrijk zicli enigszitis zou hebbetige,-011501ideerd. Iii mei 1817 aclitte hij
de tijd daa,-\ o ,rri-ip eli zou liij, zij het ititi,rii,eel, aa,i het Zilideti een gro,idwetsherzietiliig aatibiedeti iliet liet ong op de i,ivoeriiig van ee,1 beperkte i zidivide,ele

Iiii!}isterifle \·eratit\\·ciordelijkheid.
3. Teiislotte \\·as deiikbaar dat Willeni 1 eind 1815 bij for,iiele wet het directe
parletiientaire aatiklaclitrecht tegen mitiisters had erketid, zo,ider regelitig van de
onschetidbaarlieid. Waarc,iii dit alternatiet-kentielijk tiiet iii aanii,eikitig kwain, is
zotiderstukketi lastig te achterhaleti. Van Hoge,id orr, die geduretide de tweede helft
\·ati IN 1 5 ting de eerfte raadstiiati vaii Wille,11 1 wag, kati deze optie hebbeti
(,pgebracht. Hijzelt-zoo i,i elk geval daarvoor kiezeri iii zijii Mildra,ic,1 ,·ati 1823. Het
r·o (, r 11,1,1 i ii s t e b e z w a a r t e g e n d e z e

delijk

tooK de

op ti c w,is da t e rk e n ii i ii g bij fortii ele wet o ii re ri 11 ij -

eerste stap zou vortiieti ticiar erketitiitig vaii het begitisel van de

ko ti iti k l ij k e o ti k he ri dbaa rliei d . V oci r de e rke,iti iii g d aa rr·a ti zo u d.111 o o k ee n to rt 11 ele

„·et ,·c,lstaa,1. walit ilaarvoorzou dati eve111111,1 een (;rolidwetsherzieliilig liodig zijn
1)eze optiC zette kortotii eet, st.ip iii de richtitig vati de positieve uitleg v.iii het

z,r·ijgeti vati de (;rcitidwet vati 1815, otivel vati de erke,111111g vati de E,igelse
c·otiibmatie.

Er kwatii bovetidieti, tiee,ii ik .iati, tiog eeti a,ider bezwaar om de hock kijkeii bij
deze optic. Zodra de regeritig via eeti wetsontu·erp zou toegeven dat er ee„ laculle

bestotid iii de (;roiid„·etinz.ike miii,steriele verantwoordelijkheid, \\·aser Keen weg
tertig 111(er. 1).iartia zoti eeti volledige otitketitiitig tiiet meer te verdedigeii zijii
Satiie,ige\·at, Willetii 1 bleet-voorlopig alleeti de keuze vati de volledige „titketittitig,
ook al werd hij daardoor iniplicier gedwongen ineer te otitketitieii dan hij eigetilijk

\\ ilde. Hij !11(,est hoe dati ook eeti ketize Iiaketi voor halt-oktober 1815. Toeti
begoii de eerste gerr o,ie zittiiig vati de Tweede Katiier oticier de tiietiwe (irond\vet,
bij de aanvatig waarvati de regeriiig hmr statidpunt over nlitlisteriele veratitwoordelijkheid mitistens iiiterii zoi, dieiieti te hebbeti bepaald. Uit overdrereti angst voor
de bedoelitigeti vati de lielgeti en ke,itielijk tiog zeer otizeker h,id Willetii I zijii
voorlopige keus geniaakt. Het feit dat de mitiisters zich naar deze stilzwijgende
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gedroegen in de Kamer untgitig uiteraard niet aan de Belgeii.19' Ill

hootilsti,k 4 zal de gang vati zaken iii 1815 opnieuw wordeti bezieti, maar dati valluit
het gezichtspurit vati de Belgische liberalen, zoals verwoord iii de ( )1, scn'ati'lir.
Uiteraard heeft Willetii 1 tiagedacht over de vraig hoe hij iii dit lastige parket
verzeild was geraakt. Was het tiiet een grote fotit vaii voorzitter Van Hogendorp
dat het parletiietitaire aariklachtreclit vaii de 'Schets' gestieuveld was? Heeft Wille 111
1 hetii die fi,ut verwete,i eti heeft dat bijgedragen aaii de snel verslechterende relatie
tlissen de beide heren? Directe brolitiell voor een aiitwoord op deze vrageti lijketi
te otitbreketi. Misschieti is er eeti itidirecte broii. 1)e (irovestitis, rotid 182(1
geduretide enkele jareii particulier secretaris vaii Willetii 1, vitig kennelijk achteraf
iets op, dat hij vastlegde iii eeti manuscript.2<4 Hij noteerde dat Van Hogendorp

voorstatider zot, zijn geweest van mitiisteriele veratitwoordelijkheid in ruime ziti.
Willcin I had zich daartege,i verzeten zijii 111,iclit tiiet \\'ille,1 afstaati 7.iii de tiiitiisters.
Hij zoi, daaroni Van Hoge,idorp verweten hebben dat er Keen woord over de
millisteriele verailtwoordelijkheid iti dieris geestili de (iroildwet vail 1815 stolid.
De Grotidwet had zicli daar0111 geleetid voor 'diatiietraal tegengestelde interpretaties'. Het betoog vati 1)e Grovestitis klopt deels iliet en is te vaag 0111 er harde
conclusies aan te verbinden. Het feit echter dat hij het verhaal zc, potitificaal iii ecti

ma,iuscript vastlegde en deponeerde bij de Konitiklijke Bibliotheek. doet mij
verilioeden dat er eeli feitelijke kern

vati

waarheid in zit.

2- (*,st·'·1·,1,(·lir. 111. p. 292: zie verder hootilstuk 4. paragraaf 1.
"' Ik

raadpiee gde eeti k,)pie vaii dit niar,u script iii NA. H ogetidorp. 43, 11 iet als titel: Sirte,iia de
C;rovestitis. 'MOI,ic,ires de 1,1 rullilic>11 de la H£illatide a\·ec la Ile|gii tie li.ir M (ir,irevtilii; MS
.i la Ijibli,)theque royale de la Have

HOOFDSTUK 3
Het onwelkome Zuideluke alternatief:
de theorie vali Betijaniiti Coiistatit
Inleiding
De staatsrechtelijke denkbeelden over minicteriele verantwoordelijkheid vail
Betijai,iiri Constant gelden 71$ de eerfte gepubliceerde theorie daarovcr in Europ.1
Zijii Parijse publicaties vati medio 1814 eti t-ebruari 1815 sloegen otitiiiddellijk aati
iii het tia 2()Jaar Frans bestutir, altliatis wat de liogere k ritige 11 betreft, sterk verfratiste
Belgie. Vanafhet 1110,lielit dat BelgiB in 1815 heretiigd werd met de Nederlanden
vormde de theorie van Constatit er voorlopig de enige gepubliceerde, bekende eti
daarniee tevens tootiaangevetide theorie. Deze zoii iii het Zilideti grote izivloed

hebbeti op de ititerpretatie van de Grondwet van 1815.1)aarom werd Willetii I
oiigewild direct geraakt door deze theorie. 1)it hootilsttik bevat, tia eeii korte
historische plaatsbepaling vaii Constant, eeti bektiopte i,itroductie op de inhoud van
detheorie vati Co,istatit. 1)eze dient zowelter voorbereiditig op de behandeling van
de Belgiiche receptie van Constatit iii de jaren 1815-1817 in hoof-dstuk 4, al ter

voorbereiditig op de latere hootilsttikkeii. Cotictatits deitkbeeldeti zoudeti, zo zal
blijketi, ook na 1817 een rolblijven spelen iii het Nederlandse staatsrechtelijke d,bat
eii iii de theorievorming tot 184(I.
De inleide,ide introductie op de persoon en het werk van Constatit getitigeti onder
nicer van zijn bijzondere en nauwebanden nietde Nederlanden. De inleiding biedt
bewust een itigang op alle relevante teksten van Constant en verwijst ticar de liieest
recerite wetenschappelijke uitgave. Ditis, gegeveri de wirwar vati vroegere li i tgave 11.
de tiiatiier van publicereii van Co,istant en het vrijwel otitbreken van Nederla,idse

itileiditigeti op zijii staatsreclitelijke de,iketi geen overbodige luxe.
PARAGRAAF I

LEVEN EN WERK VAN BENJAMIN C()NS-i'ANI;
TWEE IJEI.ANC;lt.UKE V(.)(.-)11.L(.)1'ERS

Iii Fratikrijk \,·erd iii de 18' eet,w al filids Montesqi,icu geftildeerd op het Engelse
stelsel. waardc,or cell te,idens tot navolging o,itstond, die vastliep iii de Franse
revolutie. 1)e draad zou iii 1814 weer worden opgepakt door Benjainiti Constant.
de belatigrijk9te theoreticus van het Franse rest„iratieliberalisnie.' Hij had tussen
1795 eti 1 8 1 4 onder itivloed van Jacqties Necker ee,1 theorie ontwikkeld over de

1

Li)thar (;.111.11(·ilia,ni,1 CO,1:t,1,11 Seitic· politisdic idermi,cir mid di'r Dewsclic Z'Ormar:, Wiesbaden
1963. p. VII.
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werking vati hit Engelse stelsel, illet tianie over de functies van de Konitig en de
Ill illisters.
1.

Montesquieu (1689-1755) en Necker (1732-1804)

Motitesquieu legde iii Frai}krijk de basis voor de studie vati het Engelse stelsel.1 1)e
regeriiig vati Eligela,id was volgelis hetil dJarc,ni wijs, oi]idat deze door per,iialiente
kritiek toe te lateti beschikte over het vermoge 11 tot zelt-correctie. ' |11 Zijil hoof-dwerk
De /'Esprit des Lois van 1748 conibiiieerde hij detikbeelden vati Aristoteles en Lie

lioniettise liepubliek illet praktijkgegeve,is uit Engeland' eii kwatii hij tot zijn leer
itizake de oilderscheiditig vaii tiiachten (trias politica). Deze trias, belaiigrijke
voorwaarde voi,ree,1 theorie over,11itiisterifle veratitwoordelijkheid, was gebaseerd

op de gedaclite: "ll t-aut que le pouvoir arr6te le potivoir" Om de vrijheid te
garandereii diciideti de staats,iiachteil gecoiiibineerd eii ingeperkt te wordeti: Dit
waren iii Engelatid: her parletiient, de Kotiitig lilet Zijll millisters eti de rechtb,inketi,

die elk 0611 vati de drie (Aristotelische) titticties vervuldeii, de wetgevetide,
u itvo e ren de i ii rei h terlijk e 111.ic h t . M 0 iltesq uieti zag a l i n dat de eige n lijke strijd iii

Etigelatid tiiet gitig tusseti drie tiiachte,i, maar russell twee rivalisereiide partijen iii
het parlenient, de aanhangers vati de Konitig eii die vaii de oppositie. Deze partijeti
domineerden ieder op hull beurt, al tiaar gelaiig zij erizi slaagden de steuil vall het

rolk (lees: het Lagerhuih) Ic verwerveti. Tor eeti theorie itizake tiiitiisteriele

veratit\\·ourdelijkheid kwani Mc,titesquiet, ecliter 11iet. Het door zijii eige,1
ollistalidigileden unieke Etigelse stelsel koii volgells lie,11 iliet door Fratikrijk wordeti
iiagevolgd, iers wat door de gioeie,ide iti,popi,lariteit vaii het Fratise koiiiiigschap

tusseti het jaar van zijii dood in 1755 eii 1789 hoe daii ook otiniogeluk werd.
C'.mibtatit votid iii Motitesquieu ee,i wigwijzer tiaar Etigelatid. Motitesquieits itivloed
bleet-tiier beperkt toi de tri.is. Hij had ook via Necker gr<,te ii,vloed op (:onstatit."
Jacques Necker (1732-181)4) vervulde eell brugfutictie bij de overgang vati het
aiicien r Oginie' (tot 1 7 89) naar de periode van de Restauratie (1814-183)).'Hij wa3

eeti Zwitser vaii Pi „isische atkotiist, die 11, batikier te Parijs eeti t'orttii,i verdietide
met speculaties iii de graatihatidel e,1 met letiliigeti aaii de Fratise schatkist. HU
bestreed het beleid vati tiiinister Turgot eii werd iii 1777 tot Zijll opvolger betioetild.

Hetiri (;raitge. l.t·: 1,/6·s iii· .\Alkir. l'ara 14,74. p. 365 -la C l)tatitutic)11 britalitiique. 4,1)jet
toljoills prOsent 1 la peiivOe politillzie tratigai,e, 3urti,Lit depitii l'E0prit des Lob.Moiite54uieu. Sur la caitbes de l.1 gralidcur dei 11.c,ziwitiJ et ile leur Llkcadence, (Ailm;
CA,Ilip/fies. ed. 1 )a,iiel (),ter, l'.tris 1964, p. 452 (slotalitiea', htit. Vill)
4 Jeati Jacques (iranpre Mol,Bre. L., thi·,Im· de la ,·,Ins,st,in,1,1.-1,1.el,ilsi ,·he: .'IA,nttyqlticit. Leide,1

1972, p. 13(le.v., iliet tiallie p. 139 wip. 319 - 32(1.

'

l.,raliprO MoliBre, Li thtic,n,·, p. 334, rap. p. 312-313 e,132(1. Dit wa, heel wat atiders d.iii ee,1
(strikte) icheiditig vali litachte,1 (trias). eeti verkeerde i,iterpretatie, die bij vele,1 htand hielli
tOt ill Lie twilltlgs,te ecu\\·.
(:olistalit, Be,ijaitifii, .11611,)ircs stir li·; C.'t·,it-j,11,rs, (182()-1 822). 0. Pozzc, di Borgio ed., Paris
1961, p. 156.

(;eorge A. Kelly, 'Liberalistii.itid aristocracy iii tile Fretich ilestoratioii'. Joilril,il of the history
0/ ith·,is, (26) 19(,5, p. 5(19-53(1, p. 5111, tioeillde Necker de grootvailer v.iii her Fratibe
restauratic-liberalisii,e.
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Via het persoonlijke krediet vati Necker hoopte de Franse regerilig iii staat te zii,1
de oorlog tegen Exigelatid iii Noord-Amerika te fitiancieren. Als niitiifter probeerde
Necker vergeet-s hetgei-ornitiipeerde Fratise stelsel oin te vornieti in eeil colistitiltionele mon,irchie m.ir het door heiii beworiderde Etigelse voorbeeld,8 volgetis hetii:

lili regime oil le porivoir est fort et e,1 metiie temps cotitrole. W:int volgelis
Necker was het enige werkelijke gebrek vati het Franse 'aticien regime' het
otitbreken vati een controleorgaan.'" Neckers mdrilk op de rol vati de uitvoeretide

niacht vormde eeti belatigrijke stap iii de ricliti,ig van een stelsel tiiet itii,iifteriele
verantwoordelijkheid. 1)e versclittiving v:iii iliacht v,iii de wetgevende Iiaar de
uitvoerende macht inipliceerde ee,i verschuivitig van niacht vati de Koning tiaarde
111itiisters eii vour Necker bestond eeti regering vooral itit kraclitige tilitlisters. 1)e
otischendbaarheid vati de gesacraliseerde Kotiitig was daarkoor otitizisbaar."

Necker oriderging tevetis itivloed van het werk vari zijii latidgetioot De Lolme.'die ook een bepaalde groep iii de Chainbre des Ddput65, de Moiiarchisteti, sterk in
n

Etigelse zin zot, beitivloeden.
hi 1781 publiceerde Necker zijii (:ompk re,idi, at, roi.14 Met die publicatie gat-hij
gevolg a.111 het toeii moderne inzicht dat het publiek, althans de bezittetide klasse,
enig itizicht illoest hebbe,1 iii de staatsfitiancieti, opdat de publieke Opillie zich
daarover koii uiten. Een en ander viel geheel verkeerd bij de Konitig eii Necker
werd ontslageti. Oncler dwang vaii de ptiblieke opinie werd hij echter iii 1788 iii
Zijtl futictie hersteld, waarbij hij de algetiiene leiding van de regeritig kreeg. Hij
bevorderde vervolgens de bijeetiroepitig vande 'Etats-Gd,iBraux'.diesinds 161411iet
nicer hadden vergaderd.15 iii de 'Etats-Gdn6raux' van 1789 ontstond de eerste
revolutiotiaire agitatie, hetgeen op 1 I juli 1789 tot het (tweede) oritslag vati Necker

leidde. 1)it werd de ontiiiddellijke aatileiditig tot de Franse revolutie. Op 17 juli
1789 werd oak dat ontslag weer otigedaati gemaakt. In het dcaarop volgende
revolutiotiaire proces slaagde Necker er tioch als politicus, Iioch als fillaticier ill de
zaketi iii de hatid te houden. Hij riatii zelf ontslag iii septeinber 179(1. Hij had
itittisseti zijii gewe|dige populariteit bij het publiek geheel verloren. Nec-ker Zoil 11.1
1790 actiet-blijven eii invloed blijven t,itc,et-etieti via zijii publicaties. Hij beschrcef

' C,ratige. li:s /d6's. p. 34,7 e,1 325 eti (iratige. p. 1() vatizijii ilikidilig op: Betijaitijii C otistatit.
Frii,(,11<,1 ts dic 11 otwrdAI· ab,1,1 do,1,16 stir la possibiliti d'fliti „11 istittitioi i rkpi ibl K,ii, ic (1,11 i s ti,1 gra,1 d pays.
1

Paris 1991 (hier,ia: Fra,(3,ne,its (
(;ratige. Li·s Id cs, p. 3118.

1

81)3))

1' (iraiige. Ii's hic;i·s. p. 276.
(;ratige. Ii:s /dit's, p. 282
(;ratige. l.i·s /de#·s, p. 339 e.v.,Je,iii Louis de Lultiie (Ik Lolme), 174(1-1 8(16. w.is eeli tia,ir
Engela„d uitgeweken Zwitser, advocaat. Zijn Co,istitittio,i de l'Al,glekrre (Ainsterdatii 1771)
bleefiii de Engelse vertaling -Ilit· a,listillition ef Eliqlti,Id t,r mi art-mmt i,1 flic E,1*tish Gi,i,ernmrm
(1772) tot ver 11.1 1 83(1 ee,i statidaardwerk. hoewel volge,is de E",yclopat·did Britall,lica,

11 th

ed. deel 7, p. 19 It). v.iii I.iag wete,ischappelijk i,iveau.
1,

C ;ratige, I.rs WA·s. p. 344-349.

hi:J.Necker, ()(·tivre., (:„iliph'·ks. l'aris 1821,15 delen. ed. A. L. de Stael-Holsteiti. fotogratisclie herdrtik. Aalen 1971. Vati Hoge,idorp ke,icle het C:on,jin· re,id m Roi. NA. Van
Hoget,dorp. 68, Over de Franse revolutie, blad 46.
Willia,71 11(iyle. ()rieills of'th, j re,irli Rt'14,Ilitioll. seco,id edition, Oxford 1988. p. 139 e.v.
ti
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daariti roiid 18(,(I het Ezigelse stelsel als eeti 'geteinperde motiarchie'."' Hijstiert iii
18()4.

Hoewel een vreedzaiiie onivortilitig vati het 'aticien regime' was tiiislukt, rverden
iii de eerste revolutiejaren desalniettemin enkele belangruke stappeti richting het
E,igelse stelsel gezet. Uit talrijke redes rati Fratise parlenietitarifrs'- bleek dat tiieti
beketid was met het Etigelse stelsel eti dat mell bepaalde eletiienteii daarvati wilde
overnemeti zotider dat al sprake was van een echte theorie.IM Viak vi,i,r de
oniweittelitig van 1789 werdeti voorstelleti gedaan ter invoering van ee,1 juridische
lilitlisteriele verantwoordelijkheid, wat Zoll leideli tot de eerste wettelijke regeliiig
daarvati iii art. 45 ,·ati de C oiistitittie vati 1791, deeerste geschreveii Cirotidwet vati
Etiropa. Iii de Verklaritig vall de ttechteii vati de tiietis en burger werd eeii artikel

15 opgriionieii met als iiihoud: "La socijtd a le droit de dem.itider conipte i tout
„19
Het decreet vaii de eerste Constituante van
agetit public de son adiiiinistratioii.
21 jutii 179 I bepaalde dat mitiisters toegelateii wareti tot de zittingeii vati de
tiationale vergaderitig "pour Otre toujours prOts S recevoirles ordres de l'Asseinblde
et J doillier lei renseignemeliti 110cessaires". Maar de Konitig moch[ geeli liiitiisters

kiezen uit de vergaderitig eti de illitlisters niochteii Keen invloed op de Kaiiier
ititoetetieii. Hun spreekreclit was beperkt. 1)e wet vati 27 april 1791 zei iii art. 27:
- L e w m i l l istre s se r(, li t te li u d e re ll d re coil l p te e li ce q u i <-0 n c e rn e l ' a d lit i ii i stra ti 0 n, ta ll t

di letir ccitiduite Llue de 1'(tat de ildpeliseb et att-ali·eb, tc,zites les fois qil'116 eli .erolit
1-equis par le C rps lOgislatiti"

Volgens Frisch was ditde eerste wettelijke regeling vati het parle,lientaire interpella-

tierecht. Miniskrs werdeti verplicht vrageti te beantwoorden eii verlangde
itiliclitingen te Keven. Eveneetis van groot gewiclit was art. 2.8.
" L e ( ' 01 ps 10 gislatit'pt, u ri J prO se Iiter J u ll<)1 telle f obk rvati 0 115, qu 'il jugera coti ve tia-

bles sur la coilduite des ministres et 1176me lui 12clarer 411 'ils tint perdi, 1,1 ,·,1,(/i,m,·c di·
/il

ttl/1(11/

1)e Kotiitig koii otidatiks eeti dergelijke verklariiig zijii tiiitiijter(s) laten a.itiblij\,eti.
Het artikel leidde iii de praktuk wei degelijk tot het otitslag vati niiiiisters (o.a. vati

Necker). Maar de betreffende Grondwet was te kort vaii kracht cim daaruit
verregaaride coiiclusies w trekketi." hi septetiiber 1792 werd het kotijiig3chap
atgeschaft, waarinee ti,t 1814 eeti eitide kwain aa,i eeti verdere otitwikkelitig iii de
ricliting vaii eeti constitiltioi,ele Inotiarcilie.

'

Necker. Dc la R '·c,litti ,11./Pa,i,·tiist·, z.p., 1796, t. X, p. 133-134.

Zie ee,1 rede vati 7 tio\,eliilier 1789 vaii (-,abriel Hoiior,3 ltiquetti, graaf van Mmbea,1, iii
vertalitig gepubliceerd door P.S. Schull iii Abit·inosyne, VIII, 1828. p 261-296.
" H.liis L. 1ludic,ff, '1)ie Etitstehung der Theoriederparlai}ietitarische llegienitigiti Fratikreich:
Zeiwl'«ft fiir die gesdilite Sta,lisit'issi'lls<liaft. (62) 191)6, p. 597-631. p. 599.
'" Zie voor deze paragraat-: Haiis voti Frisch, Dic 1,·ranni,ortilihi ·it der lionar,·hi·n il,id hochste,i
1/,leistr,itc, Berliii 19(14, p. 55-56 e.r. eit 16(letilillitii Laferridre..1/atillel di' Droit (A,tistittitiolltic/, 2' Oditioti Paris 1947, p. 81-82.
1" Een praktijkpogitig niet het parlei,ientaire stelsel heeft zich iii Fratikrijk v66r 1 814 11ier
vi)£,rgedaaii, aldus Hatis (;atigi, 1)ie Vert-assutigsetitwicklutig iii Fraiikreich 1814-1 83(.1,
Historische Z·itschriti, batid 2(12, 1966, p. 265-34}8, p. 285. Zie vc>or contraproductieve
r

praktijkpogitige,i oiii itidividuele illinisters parlellielitair aail te klage,i ill 1789: Coiiite de
Lally-Ti,liendal, .1841,BA' ,i st's „,1,11,lettilits, Pari3 179(1. p. 129 e.v.
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Necker droeg lang het odium vati de mari die het oude regieni van \,66r 1789 te
grcinde riclitte.11 1)eze visie is iii meer recetite studies grotidig herzien. Zijn
hervorniingen op fin.iricieel eti staatsrechtelijk gebied zouden, als zijn opvolgers ze
liadden doorgezet, Fratikrijk wellicht hebben behoed voor de stornieti van de
revolutie vati 1789.21

2. Het leven en de carribre van Benjamin Constantz'
Benjatiiiti Heiiri Cotistatit leefde vall 1767 tot 183(). Zijii vader was een hoge
militair iii het leger v:iii de Reptibliek der Veretiigde Nederlanden.34 Hij studeerde
rt,im een jaarin I)uitsland (1782-1783) en twee jaariti Schotlatid (Edinburgli 17831785). Dit verblijf was belatigrijk vour zijii vor,11itig eii ketitiisniaki,ig niet het
Eiigelse regeringsstelsel. Ik ga voorbij aaii zijii vele literaire \\·erk. dat overigefic
a.

di,idelijkeverbatidetihail met zijn politiekeactiviteiten."hi 1785 begon C.otistatit
te schrijven over godsdienst, wat zou leide,1 tot wat hij zelf als zijii vijfdelig
hoofdwerk beschouwde, namelijk: Di· la religion considerke dans ccs sotirces, ses fon,ics
rt ses dlt,c·/opprmr,its (1824-1831). Vatiaf 1797 traclitte hij publieke fulicties iii
Frankrijk te bekleden. Hij werd iii 1799 lid van het tributiaat, eeti door Napoleoti
tot adviescollege gereduccerd orgaati, waaruit hij vatiwege oppositie tegeti Napoleon
in 18(12 werd verwijderd. 1)it was voorlopig het eitide van zijri politieke loopbaan.
11eze zou, als i]ieri de zeer korte periode iii 1815, waariti Constatit zou pogen

Napoleon aan een constitutioriele grondwet te helpen, tliet rileetelt. pas weer
wordeti hertiomen iii 1819. Die hatidreiking aan Napoleon werd hetii zeer kwalijk
getionien iii sto,id ziin verkiezing tot Kamerlid in 1817 e,11818 in de weg. Iii 1819
werd hij weI gekozen iii de (:h.ambre des 1)6ptitOs. waarvan hij daarna lid bleeftot
vlak voor zijn dood iii 183(). Tussen 1816 eti 1825 is hij regeitiiatigdon r regeritigcfutictioiiarisse,i tegetigewerkt eti iii (pers)processe,i verwikkeld Keraakt. Hij kwatii
daar steeds uit als de feitelijke en morele wititiaar eti dit bezorgde hetii eeti grote

populariteit iii heel Frankrijk. Iii 183(1 werd hij als een grote staatsheld begraven.
Cotistatit had opvalletide connecties iiiet de Nederlanden. Teti eerste onidat hij
wegens de ftinctie vati zijii vader tijdens zijn jetigd vaak in de Nederlatideti verbleef,

31

1)Oyle,

( )rigi,is, p. 39.

-- l)oyle, ()rieitis. p. 39-4().
23

"

Nederlatidse literatuilr over ( .onstatit .ils staa tsrechtelijk detiker if R haars. H. ,·ati der Hoeve 11,
(iibber, Karil van Hoeft,di,41 (.'onsi·n,atift-ef/iber,ial? (;roningen 1976. p. 79-86, NJ. Maarceii.
Dc stdid i,m (Ic Rei'olittie i,1 dc Restatirati . As,eii 1976, p. 1 -42 en H.(i. Hoogers. l.)r !'c'rlic'c/di,le
wit het s<,111, 'r<·1112. 1)eventer 1999. p. 139-15(I, gaan alleen in op zijn politieke theorie.

Louis Ari,old Juste C:onstant (luste) (1726-1812) raakte door niuiterij in zij,1 regilnelit
ven\·ikkeld iii talrijke pri,cesse,i. maar \\-erd uiteitidelijk gerehabiliteerd. Zij,1 zooti Betuatiliti
h.,d een .1,1 i ideel iii zij 1, verdedigitig et, spra k e,1 c 0 rresp otideerde iii dat kader niet St.id h c,u der
Willeiii V, de rader ,·ali Wil]elli I. zie (leuvres Coliipl ,tec, Bellialltill Colistalll (:t,rl'('Spolid,111(l'

"

,$:m·rah·. 1 (1774- 1792). (:.P. C:ourtney ed. Tiibing,en 1993.
"Si o„ #Pre le< Ocrits politiques de l'et,senible cle scin oeuvre.ilest inipossible de cotiipretidre

soti idBe de libertig et on risqi,e de w t-aire ui,e idd utriquje lie t„ute 9 petisue." C:ecil 1'
C:citirttie)'. 'L.i l'etis(>e l'olitiqzle de iki,jaliiiti (.cilistatit'. iii· l'ierre (ordey etjeali-Liic Sc>·laz
ed. Bc·iii,Iliti'it C.'c,tism,ir, ,·lac.; dit coliet·Ps Be,lia,iti,1 G,11.statit, (;enive 1968, p. 3 1 -39. p. 32.
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met naine iii Brussel. Teit tweede wegens de nauwe batiden van zijn faniilie met
het Nederlatidse Hof. Zijii oolii en neet-waren net als zijii vader hoge militaireii iii
Hollandse dienst. de eerste was mentor van Willeni 1, de tweede was dat van de
Prins vaii Oratije. Teii derde door zijii relatie inet Belle vati Zuyleii.
3f,

b. Ciuciaal Loor de oiltwikkelitig vati Cotistatit als politiek theoreticus was zijil
otitmoetitig iii september 1794 ma Germaine de Stael-Holstein, geboreti Necker.
1766-1817, (hiertia: Mnie de Stael),17 dochter vati Jacques Necker. Zij was eeti vati
de belatigrukste literaire en politieke schrijtsters van haar tijd. Via zijn relatie met
haar kwatii Co,istatit iii tiatiw contact met haar vader. Onder de hoede van de

Neckers, lic,ofdrolspelers in de Fratise revolutie eii zeer geinotiveerd in het vitideti
vati eeli iti[weg, weril Ckmqmw hun geestverwallt m de atialyse eli liavolgitig vai
liet Eiigelse stelsel.1, C'.c,tistant weril iii de jareti die vi,lgdeti de schrijver van tai vaii
(al dati i ii et gep tibliceercle) politieke gesclirifte,i eii de 011 twerper vaii drie gron dwetIll

teii. (:olist.Int eti Mnie de Stael werkteti zeer intens satiie,1 221 eeti bestllursvorill
vi,or eeti reptibliek, oniciat de terugkeer van de motiarchie iii huti ogeti destuds

011111„gelijk leck. Maar doordat Napoleoti eitid 1799 de iii.iclit greep, kwatii eeti
einde a.lii het '1)irectoire' ok-\\·el .1.111 de 'llepubliqi,e bouigoise' 1)it clwotig heii
voorlopig vali verdere publicaties at-te zien eii zich te beperken tot theoretiscli werk.
c. Coiistant realiseerde na verschilletide platineii twee the„retische werketi, die hij
tiooit publiceei·de. Het eerste tioeliide hij Pri,icipes di· politiq,ic applicables *i tous les
eotit,i·nici,ic,its (liierna: Princip ·s (18(16)). Het otitstotid tussen 1797 en 18(16, maar
"/

werd pas iii 19811 voor het eerst gept,bliceerd. Kertithetiia ervati was dat ieder
itidividii zijii persootilijkheid zoi, moeteti kutitieti ontplooieti zoiider eeti aiider

geweld aa,i te doeii. -Par libertj j'entetids le triomphe de l'individualit6.-" 1)e
Opgave Vati Collstallt was cell regeringsstelsel te otitwikkelen dat de rechteii van de
itidir id u en werkelij k re specteerde en beschertii de. Hij naiii dia iii e traal stellii i g tegeii

Roiisseau's ver,·reeniding v.iii alle recliteli van het itidividu aan de algeiiieiie wil.
Volgetis (.Olistatit bezat ieder niens reclite11 otiatliankelijk vail de samenlevilig,
waaraaii hij atiterieur was, eeti gedachte ook al te vitideti bij Moiitesqi,ieu 211 bu
Locke. 1-let kertiverscliil z.it erin dat 1lousseau de macht vertrouwde, terwul

"'

Pierre H.1)uboiscil Sitiiotic l)ubob, Z,wch·, 1 liaticit·l, Belle va,1 7.uyle,1 1741)- 1805, mi bio,er,ttil'.
Atik3terdaiii 1993, iikt iiatiie p. 479-527.

'-

Zij was iii 1786 gehuwd liiet eeii Zweedse diploiiiaat. de baron De St.lei-Holsteill. illaar zij

keLle gesilieideti.
." Fr'li,||ictits (18(13), p. 1(1- 11.

1)elikbeelde,1 vall C:onstalit e,1 1)e Stael uit die tijil ware,1 volge,1, Grailge buna idetitiek.
l·'AI.VI,ictits (18()3). p. 16.

"' Benjaiititi Colistalit, Principes dc politiqi,e applii-ablcs .i wils lis .i,),Ii,t'nit·,m·nts. ed. Etie,ilie
Hotiiwiiti. (;et}6ve 198(1. 1)it iiiatiuscript gebruikte Cotistaiit iii 1815

113

basis roor zijli

/>rimilit·j ch· politi,lin' al,111,„i/,h·s 8 1(,its his (:i,in,tmi·m·tits n·prt:st·/it,itits ct /),ini, 11/il,li·,m·'11 ,i /,1
,·,it utiti itit,Ii ,; 4 ti it'/h' /i' 1,1 /4,1,la·. P,ins 1815, hicnis Pnittipt·s ( 1 ,4 15) herili ukt w 0,1 1 1,1 c ; Mit/,h''ti *,

IX, 2, C)|ivier 1-)evaux et Kurt KIL)l,ike ed. Ttibitigeti 2(1111, p. 653-858.
Eet) cit.iat uit zijii.Llt;lailecs lit litter,ilitri· t·1 dr p,Ilitilite. P.iris 1829. geciteerd do<>r (;ralige iii,
Fr'Wn:cnts (l mU), p. 31; vgl. Gail, lk·,!h,inm (.'onst,Im, p. 112 e.v.
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vooreetidoc-ieledienaar vati dervetgevetidelliacrhthield, zag Cotistant, iii tiavc,lgitig
van Montesquiezi, iii dat de etie tiiacht de andere iii bedwang moest houdeti. In
navolgitig van Necker begreep hij tevens dat er verbinditigen tusseli die machten
'2
moesteli bestaaii.
Het tweede theoretische werk. dat over politieke ixistittities, gaf hu als titel: I:ragiticlits
d'1111 Otivril,t t· cibmidi,1,11<· stir 1,1 P„ssibilit · cl'it,ie co,istitittiot, riptiblicai,ic· datis ttit gra,id P,iys

(hiertia : Fraime,tts (18(13)). Het ontstotid in de jaren 18(IC)-18()3, bevatte ook
eleiiieiiteri uit vroeger werk en was sterk beinvloed door Necker. Het werd iii
,,

1991 voor het eerst gepubliceerd.'+
Iii de Pri,1 i ipcs (18(,6) werd over ministeriele veraiitwoordelijkheid niet gerept. 1)it
correspondeert inet de eigen inededeli,ig van Constant, dat hij alles wat verbatid
hield met regeritig9vortiieti daaruit verwijderd en iii de Frafinctits t\ 8(13 opgenoitien
had. 15

Beide werken saillen bevatten de eerste systeinatische schets vaii de latere politieke

theorie van Constant. Ze diendeti als voorraad, waaruit Constant regelniatig zoii
#,
ziili latere publicaties. De manier waarop hij dit deed bezorgt nog
steeds heel wat hootdbrekens. Colistatit werkte met een soort van fichesysteem. HU
plitten voor

stelde zijn teksten veelal sameti door tekstfrag,iienten, die hij

al eerder had

eerder geheel o fgedeeltelijk had gepubliceerd, te veriliengeti
liiet nieuwe teksten. Deze werkwijze. de zeldzaamlieid van de oorspronkelijke
uitgaveti en de talrijke latere, zeer verbrokkelde en in kwaliteit zeer uiteenlopende
geschreven, en sonis al

heruitgaveti en cotiipilaties. niaakten een wetenschappelijke uitgave noodzakelijk.
Sitids 1993 verse-hijneii geleidelijk de 0<·m,rcs wmp/(''ks. '

Fraements (18(,3). p. 31 -35.
"

.

Fraein,·nts (1 8()3). p. 28 eii 29: (;range wijst erop dat de itivioed van het latere werk van
Necker groter was, dati ('i,nstant aaiigaf. Een destijds eveneetis oiiuitgegeveti werk van Mme
de Stall: I)15 circollstillices dctill'ill'S qtli pi'tive,it ternlilier la RA,ollitioil et des print·ipt·s qi, i di¥itit'Iit Ii,ilder
lii Rfptililique e,1 Frailce, L. Oniacitii ed. l'aris/(;etidve 1979 bevat sotiis verblutlptide overee,1-

konisteii met de Fraeincitts (1 H(13). (;range verotiderstelt dat Coiistant De.< rin-o,ts/atircs
oniwerkte eti a.,tivulde, Frge'llelits (1 8(13), p. 15-16.
Friwinrnts

(1

8( 3). 1)e titel is iii isleidetid. aldll S Grange p.21.het boek hevat geeti brc,kstu kken,

itiaar if eeti prijwel vi,Itooid werk, gedeeltelijk gescllreven saille,1 illet Mme I)e Stael.
. i:raR"'(",rs (1 8(13). p. 21).
"' Stepheii Hi)111ieA, Brilia,iti,1 (Autsfruit md thi'.Wiki,le oflic,c/('rit Liher,zlisit, New Haven/Loticloti
1984. P. 12.

'- Belijaiiii,1 C:(,i,statit

()ilitircS (Ompli'trs, Tiibiiigen vatiat- 1993. Ileze uitgave zal iii t,%·ee series
delell ot,iratteli. 1)e elie serie onivat de ()4·111,rcs (itmiiddeli vercche,ie,i
zeveti dele,1. tiet) biatide,i) verzorgd doOr verschilletide uitgevers. 1 )c tweecle serie is de

versihijiieii eii

5()

( 1(im·.,1,(,lidamt' 413'u:rah·

(itiiiiiddels versclielieti drie dele,i). ilitgegevell doc,r (:.1'. (:ourtiley
di· rown· 6' BciIi,1,1,i„

Bovendieli versclieen: 1)c)111illique Verrey. C:/In,tic,/i,qi<· di· /ti i,ic· 4·,

(A,its/,1,11.1.1767-18(,5. (;eliE·ve 1(192. Voc)r .ictilele iiiti)riiiatie over de (h·111·r<·s 0,1/1/21(·s zie

de weli ite vall het '1114titut Iletijatiiiti (.citistatit' ,·ali de Uili,'eniteit \·.iii L,lusalitie.
litrp: //„·ww.,1,iil.cli/ibi , ocbe.httiil.
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1. De voorwaarde voor ministeri*le verantwoordelijkheid
Het is tiauivelijks tiieer voor te stellen hoe ilieuw het detikbeeld was vati eeii
fu tictieverdeliilgtussen K on in g eti ni i ilisters ophetcontitie zitiii 1814 eti 1815. Dit
detikbeeld vati Cotistatit bood ook een uitweg voor eeti schrikbaretid vooruitzicht
bij tiavolgitig vati het Engelse stelsel: het einde vati de kotiinklijke tiiacht. Watit dat
leek, daar de Engelse Kotiing al zijn inacht verloren had, iii de ogeti Vall veleii de
prijs voor die iiavolging. Maar hoe zou Frankrijk na de revolutie eti Napoleoti

besti,urd kutinen wordeti zotider eeti illacht boveti de elkaar vijandig gezinde
partijeti'
Het groildwetsvoorstel van de Franse Setiaat (verscheneti na de (eerste) capitulatie

vati Napoleoti iii 1814) zag er zo Etigels uit dat eeti adellijk lid v.iii de Fratise
1-weede Kainer schreet: "Nous retidre un roi sans autoritj, C'est nous rendre la

royautj satis la France.-'» C'.otistants theorie in zijn vc,Or de C'harte verse-henell
Re/lexions (1814) liet zien dat de keuze niet beperkt was tot een Koning nlet of
zolider 111.icht en dat er eeit derde mogelijkheid was: eeti verdelitig vati futicties
tu35ell Kotiitig (polivoir ilelitre, juge des autres pouvoirs) ell parlemetitair verailtwoordelijke millisters (pouv oir exdcutit) met behoud van her zwaarteputit vati de
iiiacht bij de Koning (potivoir sitprdtiie). "' Deze combitiatie van denkbeeldell, ill
essetitie eeti 111eer ilitgewerkte eli expliciet getiiaakte arbeidsverdelitig bintieti de

regeriiig, waK \\·ellicht de tiieest itivloedrijke kerti van de politieke tlieorie vati
C:otistatit. Ze opetide iii heel Eitropa iii beginsel de deur voor 111inisteriele veratit-

woordelijkheid aari het parletiietit. De liteuwe theorie schiep Iiiet alleeti een
bruikbare rolverdeling tussen de Kotiitig ell de ministers, maar ook tussen de
regeritig et, het parlement. Iii Belgie lokte deze theorie+" de volgende reactie uit.
"Quatit 8 l'idje de niettre le prilice Jails itile position telle qu'i| pretille ell que|qzle
sorte 011 autre caractdre, celui d'observateur et de juge. elle est absolutilelit lioilvelle."41

Maar de weerstaiideii tegeti de iliell,ve tlieorie wareii iii Frankrijk desaltiietteniin
groot. Meii zou de Fratiseti nooit aa,1 het vet-stand kiltiliell bretigeli dat ine,1 zijii
kritiek Iliet tot de Kon itig zelt, iii aar tot de iii i Histers iii oest richte,i, heette het. Stel

.

M6 de Frotideville, Lemi·s E·ntes de i\&,mt,uidic stir 1,1 (:unstimur,11 proposE,· par le S ,1,it, m 1,7
C.'onstinition th· S<71,11 t·, 1,1 C.Pinstirlitio,1.411,4,1,1,k £-0114)(irt;t·s, Paris, 18 14. p. 36.

.,

C.oiistaiit, Riwt xioils (1814), iii Colirs (1 82( 1), vi,1.1, p. 1 5 (pouvoir Iieutre et pouvi,ir exOcutit)

en bijvoorbeeld p. 44 exi 46, waar C„,istatit de koninklijke niacht de 'pouvoir suprd,iie'
tioeliide. Zie voor volledige titels hxma.
* A. Barth61611iy wa3 11iogelijk de eente die Con;tatit iii Belgie tiavolgde iii zijil brochure:

1)cs

,44,iwinu·mens p,isst's t·t du gt,it:,cnici,it·,11 ii cn;t·r, 31,in· de /'t·.,-pt,st; simina de /'<;1,11 di·s j',i),s-Bas,
,

Bruxelles 1815.
De la Rii,nion cics provinres Holla,idaisis ct B,·leiqucs i·, des priticipes d'u,Ii· ronstitilti,1,1 inoilar,hi,im·.
Bruxelles ti:vri2r 1 8 1 5, p. 12, ecii reactie op de tlieorie iii de broihure vaii Bartlidltiiiy iii de
vorige noc)[.
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je v(,or een Fratix Konitig die zijii volk iii ten burger<,orlog had gestort en die
vervolgen9 zou zeggen: "Lisez 1.1 cotistitutioii; la resp„tisabilid de ceci tie pese pas
sur mc,1, mats sur le Mitiistere
2. Twee baanbrekende brochures en de Charte

Constatit was op geeti etikele nianier betrokken bij het iii.iketi vall de Charte van
Lodewijk XVIII. Hij koii sleclits proberen invioed tlit te oefenen op de Lii tleg
daarvan door illiddel vati ptiblicaties. Lodewijk XVIll stelde het ge.noeii,de voorstel
vati de Setiaat weI bij, 111aar hij liet de basis ervati onaangetast, zodat de organisatic
van de verschillende machten iii de Charte duidelijk Engels geinspireerd bleef.4, De
makers vati de (:harte haddeti echter ilallwelijks eeii idee hoe deze iii de praktijk

zou werken:4 Een groot probleetn was dat de 'partijeti' of facties in de Franse
Tweede Kanier elkaar als vijandeti eti als staatsgevaarlijk beschouwdeti (zie hierna
ptint 7). V andaar dat de ministers van Lodewijk zich niet als nortiiale veralitwoorde1Uke mitiisters konden opstellen, voorzover ze dat al wildeti. Maar de (:harte bevatte

een uitdrukkelijke bepaling inzake de koninklijke onschendbaarlieid en de
ministeriele verantwoordelijkheid. zodat het priticipe grondwettelijk was erkeiid.
Iii Frankrijk zou daarotii tot 1830 de strijd niet, zoals in de Nederlanden, zozeergaan
0111 de erketitiitig van het priticipe, niaar over de invulling eii reikwijdte van
ministeriele verantwoordelijkheid.
De theoretische teksten waarover C onstatit in 1 8 1 4 beschikte had hijiti de periode
18(Ic)-18(14 geschreven vc,or een reptiblikeins stelsel. Hij illoest deze daarotii
oniwerkerivooreen constitutiotiele tiionarchie. Hij publiceerde eind niei 1814 zijn
brochure: Rifflexioits stir /rs coi,stitittions rt irs l,arantirs avec 1,1,£ esqi,issi· di· coi,stittiti„,1

(hiertia: Reth·xio,is (1814)), een concept-grondwet voorzien vati eeti uitvoerig
artikelsgewijs coiiittientaar. Slechts dagen daarna iii jutii verscheen de Ch.irte.
Doordat niet de Cliarte de tekst vati de Fratise grotidwet vastlag, moest C.oi}starit
kiezeii, ofwei de C:harte ongeschiktachteri voor zijii theorie ofzijii tlieorie a,inpaffeii
aaii de (:harte . Cotistatit koos v o or het I.,atste o i ii dat de (: harte e e 11 voldoeride basis

leek te biedeii voor zijn tlieorie. Zijil tweede brochure Dr ici Re.spo,isabilit2 ,/cs

J. PilvEe. Comspo,idance politique ct ad,ilinistrative, comme,tch ai, liti,is (le mai 1814 + didit a 11.
le (:omk de Blards d' A,ilps. troisieme partie, Paris 1815, p. 48. FiBrOe was eeti Fra,ise

coticervatief ,·ati 13elgisclie geboorte. Hii otiderscheidde in 1815 .11 Etigelse i,iii,isteries van

voor eti na l'itt (de jotigere) iii verbatid titet liet betioetiiillprecht vati millisters door de
Koning. Het kabitietdat door lf,rtland gevonnd wasi,11783. vieldat jaar tiog. Pitt werditi
1783 de volgei,de preti,ier. /dcin p. 73 en 74. FiEv6e verbleefro,id 181)(, eeti tijdiii Engelaiid
eti tioteerde toeli al kerriverschillen tlissell het Eligelce eli Fratice stelgel: zie zon Lt' an's mr
,,

/'Atieh·tc·m· rt r /lexic,its mr la pli,los,V,hir de XI 7/h· siA·h·. Paris 18(12.9 266.
(;all. A'llitititi , (A,itsta,it, p. 38. Kitiker noenide de (:harte "eeti op Fratische leest geschoeid

Erigelc Charter".'Frarikrilk tege,iover Europa. Eene voorleziiig. dc,or Mr. J. Kiliker'. 1-)c
"

Ri·a'n.sciit ook di·r m-c,isctik·it, 27 (1 834). le stzik, p. 19().
J. liarthtl Omy. /.'introdticti,„, di, R,fei,m· Parh·mci,tairc c'n Frana· s„,is Ii,t,is XI 7// c·t C.'har/cs X.
l'aric 19(14. p. 9, liildlotli '1)ie Etitstehung' p. 6(15, die getuigetiissetigeeft vali twee ledeti v.iii
de (:hartecoititiiissie (Vitrcilles eli B.iratite),Lat-erridre,.l fantic/, p. 174-175; M. Ciuizot, Histotri'
/4,16·111(·,imire Iic· /·'ram·(·, l'aris 1863, 1, p. LV - LVI.
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m i,1 istres (hieriia : R,·spoitsabili U ( 18 15))4' versch eneti iii fe·br„ ari 1 81 5,

richtte zich naar

de bepalitigeti vati de (:harte. D eze bevatte terzake de volgetide datiktiopiii gsputiterl.

Art.

La persoti,ie du Ri,i est itiviolable et sacree. Ses 11iinistres font resporisables. Au lic,i sezil appartietit la puissatice executive.
La chatiibre des depuds a le droit d'accuser les niii,istres, et de les traduire
Art. 55
devaiit la chaiiibre des pairs, qui settle a celui ile les juger.
Art. 56 Ils tie peuvetit Btre ac-iusds que pour fait de trahisoti ou de concussioti.
1)ec loispartictilit>rec spBcifierotit cette 1.iture de djlits, et eii duteriiiitierollt la pOUrsilite. 46
Het eerste artikel bevatte de combitiatie van de koilitiklijke onschendbaarheid en
de tilitiisteriBle veratit\\'oordelijkheid. Het tweede een direct parletiientair datiklachtrecht tegeti mitiisters bij het Fratise Hogerhi,is eti het derde bepaalde waarroor
13

ministers mochteti worden aa,igeklaagd, ilader te bepaleti bij wet. 1)e ti,rinzile
'trahisoti et coticussion' vaii art. 56 leek sterk op de bekende Etigelse caoutchouc9

4

fi,ritiule 'high crimes atid misdenieatiors .
Aaiipassiiig aaii de Cliarte hield voor Cotistatit iii dat hij eeii bepaaide ititerpretatie
tiioest opleggeti a.111 de (:harte (zie hienia putit 4). Er bleet-daarotii steeds een zekere
spalinilig bestaati russell de (:harte eli C:onstants theorie, waarvati de aativaarditig
ook bele,iitiierd werd door de elkaar afwisselende liberale eti conservatieve

stromitigen iii Fraiikrijk tussen 1814 eti 183<). Terillustratie dietie een uitiatitig i,it
1829 vati een latig in Parijs wotiende Belgische advocaar, Adelsoii C:astiau, die zich
werkelijk verdiept had iii het otiderwerp. Me,i wist in Fratikrijk, zo schreet-hij, tiog
steeds niet waar me,1 aaii toe was. ledereeli, tot 111 de Fratise mmisterraad toe,
defitiieerde, ititerpreteerde eii praktiseerde tiiinisteriele verantwoordelijkheid op
eigen wuze. Iii dc laatste zittiiig vati de Fratise Tweede Katiier hadden volgetis heiii
,·ijt-,iii,iisters elkeetiversi-hilletid stelsel voorgedrage,1.4»1)ejuli-revolutievati 18311
4,
brach[ ver.,11,1ei itig,
iiiaar die kwalii vocir ('onstatit te laiit e,1 zoil niet van |ai,ge

difur zull
begreep zeer weI dat de aativaarding van zijii theorie iii Fratikrijk iliet vall
de ene op de a,iderc dag zou lukketi. Belatigrijke voorwaarde daarvoor wareii inet
tiaine de vrijheid vati drukpers eti een ordelijke satiietiwerking tussen regering eil
( C) 11 st ant

"
1

)e R,Wexic,i,s (1 8 14) eil de R,·sp,ins,ibilin'· (1 HI 5) werden door Coti,tatit herdrukt iii C,Ill,·,iii,u

(:oitipletc· des ()11vrages, Publii''s sur 12' (2„111,enicnic,it reprdscittatit ,·t 1,1 C',1115,itlitic,11 acittelli· ti 1,1

Fr,lila·, /cirmant it,Ii· espi'a· th· C.'ours di· politi,literolls·litiltionlit·//r, 4 deleti, lians I H I H-1 8211 (hienia

.,

(.'ours (1818-182(1)). Ri·slitinsabiho(1 8 1 5) isitimiddels opgetionie,ii,ideeliX. 1 vali de ()Cl,pr,·s
,·o,liph'·ics„ C)livier I)evaux et Kurt Klc)ocke ed., introductioil Lucieii Jau,iie, Tubii)geii 21)(11.
p 413-496.
Wetstekst oiitleetid aaii (-:.1 )elbascli eil J.M. 1'01)tier, L.t·; (: itistitittioils th· l,i Fram„ 2e ed., Pan+
1989.

+

1)it \\·as het rekbare gelieel vati iladeil waarvoor 111itiisters iii Eligelaild parleitielitair aaliklaagbaar wareti.

1.

Adelsoii (:asriau, Rt:hitatic,11 du disa,itrs dc .11. h· B,in,11 G,illiati, stir la n·spoils,ibiliti 11,1,1isuriellc:
sitit,i' d 'litic rt;poust' all ,\'ational, Bruxelles 1 829, p. 64-66. Zie over Castiau verder lic,0 tdstu k
8, paragraaf5.

,.

hi de (hartc vaii
On

183(1

verviel de be perkiiig vati het aa tiklach trecht tot 'trahiss()11 et c()11, u3si-
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volksvertegetiwoordigiiig. Coiistatit zoil daarotii met hetoog op eeti gewemiitigaan
zijn theorie via zijii publicaties eti iii zijii optredeti (vaiiat 1819) iii de Franse Tweede
Kallier een soort van 'leergaiig constitutionele liionarchie' verzorgeti.

3. De vierde macht en de vertrouwensregel

De Relexions (1814) had de Koning als vierde, neutrale, scheidsrechterinacht
geititroduceerd naast de bestaatide drie 111.7cliteti, de wetgevende (het parletiietit),
de uitvoerende (de mitiisters), en de rechterlijke macht. "C:ette rkalit6 se trouve datis
la niotiarchie atiglaise. „511 Cotistatit verhulde zijii iiispiratiebr011 11iet, maar het was
aan zeer veleii iii duidelijk wat het E tigels e stels elinhield. De ti„it diealle groi id\\·et-

teli tot dan toe haddell geniaakt, schreet- Colistatit, was het zwaarteputit vati de
macht ('la soninie d 'atitoritk') te leggen bij 6011 vaii de beketide drie Iiiachten, terwijl
dit zwaartepunt thuis hoorde bij de vierde neutrale scheidsrecliteniiacht vati de
Kotiing.51 De sanietiwerkiiig van de drie beketide tiiachten was niet bij voorbaae
verzekerd, integendeel, zij kondeii otitsporen, botseii ell elkaar [egetiwerketi eii
hitidereti. De vierde neutrale iliacht Ilioest daii Zoilder enigerlei vortii vati vijai,digheid intervenieren, bijsturen, repareren en bewaren.51 Lag het zwaartepunt bij 6611
van de drie machten, dan leidde dit steeds tot titisbruik.
Een iieutrale ell onschetidbare Kotiing itiipliceerde dat de uitvoerende macht bij de
111inisters zou liggen. De Konitig Zoil hoog verheven Zijtl boveii de details vaii
bes t u ti r eti gezags u i to e te iii ng e 11 h e t dage l ij ks e bestu u r o verlate 11 aa 11 de ve rati tw o o r53
delijke iii i n isters.

Deze vierde niacht itiipliceerde eeii beperkte riavolgitig vati het Engelse stelsel. Zo
was de vierde nlacht otiverenigbaar met de Etigelse vertrouwetisregel. de regel die

zic h vatiat 1783, lietjaar dat de Etigelse Konitig zij n betioeni i tigsrecht vati 111 i iii sters
ve rloor, zo u it i tkris tallisereti . 54 E iige lati d beschi kte toe 11 al over cle h 00 til v uorwaa i de

voor de vertrouwetisregel, partijeti die vreedzaatii oin de regeertiiacht concurreerdeti. Tusseti 1783 en 1815 waren als bijkOillende voorwaarden miti of- meer
uitgekristalliseerd: eeti otiderlitig solidair kabinet nlet tegenover zicli eeti oppositie,
die eeti alteriiatiet-kabinet kon levereii, en eeti regeritigsleidersrol voor de 'priiiie
mitiister'. Afgezieti vati het feit dat Frankrijk tussell 1815 eri 1830 alle voorwaarden
miste voor de werking van de vertrouwensregel, was Constatit tegeii die regel 0111
de veel priilcipielere reden dat de vertroowensregel de Koilitig ot- viercle niacht

.
:

Relertions (1814), Chap. Il. paragraat-Il.
C,)tistatit otitleetide her idee aan Statiislas C:lertiiotit-Toiitierre (1757-1792). vrie,id v.iii
Necker, Fr,14;,1,#113 C 184)3). p. 398: C,tirs (1818-1821,) Vol. 1, p. 14. Overigetis had Viltaire
ill de jareli dertig vati de 18' eeuw de Engelse kotiing al oiiisclireveti als eeti 'pol,Voir lilitoyell'
tusseti 'Lords' eli 'C'.011111ions<, Stepheti Hol,118, Betualiiii, Cotistalit, 1984, p. 144.

"

Esquisse de Constitution. in Rele.rions (1814); iii (A,urs (1818-18211), Vol. 1, p. 13-17. Iii de

'ilitroductioll' schreet' 11ij dat hij tiiets wezetilijks vati de oorsproiikelijke uitgave,i had
weggelate,1, liiaar uit zucht tot pert ectie dikwijls 'cliatige,itens iiotables' had datigebracht (p
V e,1 VI).
:,

"

Reth'x·Mis (1814), hf-st. ill par. IV.
Vgl. hootilstuk 2, paragraat- 1, punt 4.
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bilite,1 spel zette. (:otista,it projecteerde met atidere woorden iii de (harte het

E,igel e k(,tiitigGchap vati \·66r 178.3 eti verklaarde diens betioetizitigsreclit vati

militsters tot eeti oliver\·rectiidbaar prerogatiet.- C.onstatit heeft zich mik iii
geschrifteli tia 1815 tiooit eeti voorstatider vati de vertroziwetisregel betocitid.

5.

Volgeiis heiii hield deze regel eeli vor,71 vati willekeur iii. Walit hoe stelde de
(:haiiibre de< 1)Jptitds zich devertrouwen rregel voor1 Blij kens voors telieti vati eind
1814 wilden so!11 m i geti dat de Kanier de bevoegdlieid kreeg bij motie lie't vertr ,itweii iii de regeritig te ki,1111eti opzegge,1.41 EUI, sitiipele politieke steniiititig tia ee,1
verhitdebatzou. aldils(:olistant, ill datgevalde helc regeritigsmachitie plat ku,itie,1
|egge,1 met a| le 1110ge l ij k e gevolge,1 van dien ! M eii zou zich m et die vertro tiwen s:X

11iotie uitlevere'11 1,111 de pertiiatiente willekeur vati eeti iii Frankrijk tiog zeer
Hisselvallige katiiertiieerderlieid. Iii feite was het de voorstellers van de tiiotie, die
be\\·eerdeii dat de basis daarvoor iii de Cliarte besloteti lag, er sleclits om te doeti
geweest olii via hilii verti-(,Liweiisiiiotie de iii.iclit te grijpeti eii die dati tiiet nieer
at te st,1211. V,111 eeti sericilze a:itivaardilig vati de vertrouwensregel was hier gec'11

sprake. 1)e Ch,irte bood er tri,Lin·etis ook gecli basis You, . Coils[:ilit was daarolii
zeker tiiet de vadei·, zij het \\,el de wegbereider vati het latere parle,iictitaire stelfel,

dat deze \·ertrot,\\·etisregel juist ,\"el als (\·a.ik oilgeGchreve,i) dwatigregel zoi,
a.11]vaarden.

(:(7115tatit lijkt er tionit iii geslaagd te zijil (,111 zij,1 vierde niacht theoretisch
bevredigend uit te werketi. Hij had daan-oor niede gerekendop reacties van derdeti.
m.i.ir die blereti tusse,1 1 8 1 4 eti 1818. het jaar v.in de herdruk vati ziiii eerste

brochtire itit 1814, iii decl I vati de Collrs (1818-1821)), uit. hi latiden die het
Etigelie stelgel ilavolgdeti, oiitwikkelde zic h tia verloop van tijd vrijwel steedR de
ve,-trouwetisregel eti kwalii liet steeds tot eell uitscliakeling van de vierde

111 acht.

Het zwaartepillit ran de 111:1Clitkwa1ii daanii ee toc-h weer terecht bij eeti v.iii de drie

1,eketide macliteti. Katiier„titbi,iditig. otitslag ei, betic,emitig vati tiiitii<ter<,
gratie\·erletiiiig, liet werdeti iii de k,op vati de 19' eell\\' alle,11.1,11 fliticties vati hi't

k.ibitiet eii de minister . Was de vierde mai ht van Cotistant ttitsluitend eeti
tusvelistap. een uitgedietide oz'ergatigsfigitur op weg liaar de volle zegerlillgell \111

"

Rc·spot,sal,ihic ( 1 H I 5) . lifu. Vi l .

" 1 '.iii 11Atid, Bc·,licintill (:t,list,int t·t st, dtic-ti·itic. 1'.iris 14(,C,. p. 953 - 954 viggereerde d.it (:oilstant

welliclit iii 183(1. hii hit lier<,enide adres vati 221 kattierle,le,1 a.iii K.irel X. rl.ik \·„or diens
v.11. ee,1 alider stalidpwit ilige,ic),ile,1 heet-t. Vc,lge,)* 11,1eleli zi,11 C otistant weiliige dage,1 ,·cior

zon dc„,d iii het ope,ibaar gezegil hebbeti dat tiic,1 de wet \·aii de meerclerlieid ii,oest
aaii\·.1.irdeti. oliidat er geeti betere oplossitig r,·:1 , 111.,al- hij had torgeroegd dit te hetretiren.
w.ilit eeli ineerderheidvbeslissitig was altijd 'une trati,action elitre la vOritO et l'erreur'. Jean

I),te|eli, 'liositiolis g01,01 ,1|es de Ijelijaliii,i C.(,listatit e,1 Iiiatijre politique et sociale: iii l'ierre
Ck)riley et Jeali-Lili Sqldz e,1. Bi·,ii,wmii (li„i.fii,it, .0N'S dll Cl,1191'('5 Bc·,i.tatiti,i C.„its:,itit. (;en Ove
'

1968, p. 23-3<), p. 28.
Ri'.71<,its,ihi/ik'· (1815). hfrt. VII: .4ri·/tit,cs Path'im·,imit·i·s. 2' sene, t. XII. p. 4(17.

* (.c,tistatit bestreed iedere vortii vaii willekeur. Zie met iiaiiie het eerste ho()tilstiik r.iii zij,1.
I'Iilicipes de politique.Ipplic.,bles :1 ti,us les gouver,ieliie, its reprksentatifs. l'aris 1815. (iliet te
w m-,irreli Hiet ziji, /'11'11 ·i/%'s ( 1 81 16)), ujige lic)11ieti i 11 ( )(·iti·i- ·.T co,11/1/('·ti·s. IX. 2. Kitrt K Ic),)cke ed.

ilitrciductioic Oli\·ier I)ei'aux, Tiibitigeii 2111 11. p.655-HhH, ,·gl. Gail.
2(,6.

Bc'111,1,11 111 (1,11.0"11. p
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het Etigelse stelsel? In Nederlatid waarsclitiwile Thorbecke iii 1869 iii zijii Narede
tegeli lier overileinell vati de vet'tr<,itwetisregel. Oliderzoek ell Lii3CliSSiC 0\'Cr .lard
eli tioodzaak vati ten vierde m*ht ga.iii daarom terecht ook vandaag de dag Ilog
voort.

59

4. De aard en omvang van de niinisteri8le verantwoordelijkheid

liet sterkst toI
uitiiig iii Constants bepaling vaii de Jard vati de niittisterifle veratitwoordelijkheid.
hi her zesde hootilstuk van de Respoits,ibi/it (1815) verklaarde hij dat de eigetilijke
illillisteriele verantwoordelijklieid 'la respolisabilitd proprenient dite'. illisbruik vati
\\·ettige m.icht itihield, ot\vel alleeii betrekkitig had op: 'le m*w.8 ugge *un
potivoir 16gal'. C:onstatit gal- daarvati (iti het tweede hootilstuk) voorbeeldeii: eeti
onreclitvaardige ot-slecht geleide oc,rlog; eeti vredesverdrag illet grutere (Oticessith
a.iii de tegenpartij dan waartoe de o,iistandigheden hadden gedwotigeii; verkeerde
fiilaticiele operaties; de introductie van gebrekkige eii gevaarlijke proceditres iii de
'adiiiinistration de la justice', kortotii ieder gebruik vati niacht dat, lioewel
1)e spatining tusseti de theorie v.111 Colistatit eii de Charte

kw.1111

geautoriseerd door de wet, slecht was voor de iiatie ot-belastend voor de burgers,
dati wei niet noodzakelijk voor ofin het publieke belang. Daar het hierbijiiaar zijti
aard 11iet gingoin illegaledadeii, ki,n het gewotie strafreclit tiiet vali toepassitig zijn
Zaketi die op het terrein van de eigetilijke veratitwoordelijkheid lagen, wareti
vi,lgetis Constant veeleer pi,litick dati 'jitdiciaires' vati aard:"' waartiiee hij de
uitdrukkiiig pi,liticke mi,list,·rich· ,•cranti,·0„rdelilkh,·W ititroduceerde. 'Politiek' iii de
neutrale ziti vaii 'bestuurlijk' eii wei te otiderscheideti van de beteketiis die deze
iii tdrukkitig later zou krijgen iii de cotitext vaii de vertrouwensregel. C+otistatit liad
aldus, schreethij, zijn eerste eii grootste inoeilijkheid opgelost. Itiderdaad, tiiaar iiiet
behulp vati deze ititerpretatie vati "trahissoti et coticussion" in art. 57 gdhij de aard
eti de werkingsotiivang van de boveti geciteerde Charte-bepalitigen wei eell aildere
itihoud eti strekkitig dan de tiiakers hadden bedoeld. 1)e veratitwoordelijkheid v.iii
art. 13 ('liarte werd aldus een politiek besti,urlijke; de rechter vati art. 56 weril vati
strafrechter tot constitutiotiele eii bestilursrecliter exi de daden waarvoor ministers
parletiientair aatigeklaagd kondeti wordeii als bedoeld iii art. 57 werdeii bestuiirsdadeii iii plaats van strafrechtelijke delicteti.
0 ver het otits lag vaii m inisters had hijiii de Reh·xio,ts (1814) nog in strafrecliteluke
ziti gesclireveti: 1) e u itvoeretide 111 ac lit (liij b edodde de m inisters, P vV) werd atgezer

zotider te wordeti vervolgd. De Koiiitig hoet-de voor hun otits|ag de mitiisters niet
te overtitigen vaii hun misdaad ot-hitii str.Ill)are opzet; hij ontsloeg ze zonder lien

te Straffell."' C'Onstailt wist c)p dat illoillelit ilog Iliet hoe de relevante ('hartebepalitigen zoudeti gaaii luideii eti kon niet wereti dat hij die, wilde zijii tlieorie

Zie Lilcieli Jaut,ie, Belijatiii,1 C'citistalit, ()£'tivres aimplivics. IX, 1.2(MII. p. 413 e.,·. eli M.ircel
(;aucliet, Li Rtivi,hition d,·s potiti,irs, 1,1 ji,Ci'Cr,iltic·W, h. peliph' ct 1,1 n·prtt,i·,it,m,in /789- -99,
1

P.iris 1995, p. 2411 e.v.

Rc.spi,us,ibilitit (1815), hist. X, roorla.itste aliliea.
'' Re/1,·xio,is(/8/-11), chapitie ll, paragr.,plic It.
'

'
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passeti op de Charte, vatiwege art. 57 Charte juist niet-strafrechtelijk zou nioeten
uitleggen. In t-eite werd hij door de Charte min of,iieergedwonge,1, ot-zo Iiien wil
gestinitileerd. 0171 de strafreclitelijke verpakking v;iii het Eiigelse voorbeeld 105 te
lateii. Het was in de Re/lexto,is (1814) overigens onduidelijk gebleven hoe Constant
eeti en ander zoi, ilitwerketi."3 In 1818 sclireef hij in 1814 vooral de basis voor de
miiiisterifle verantwoordelijkheid te hebbeii willen leggeti. Watde organisatie ervan
betrot-, verwees hij naarde Re )„i,sabilitt: (1815). Hij stotid daarin 1818 ondatiks de
.,
gebrekeil nog steeds achter.
1)e vrijtiiakitig vati de st.iatkutidige of politieke mitiisterifle veratitwoordelijkheid
tt i t he t 'strati ec li tel ij ke ' k ider d 00 r Coii < tati t w as r o l ledig i ti ove ree iisteim ii i ii g ili e t
de Etigelse

praktijk, die itiiiiiddels itihi,zidelijk geeii etikel :strafrechtelijk eletiient
meer bevatte en die ook tiooit eeti zuiver strafrechtelijke veratitwoordelijkheid
geweest was.

Het r·ertaleti vati evetitueel liiisbruik door ministers van Illiti

grote

wettige

b evoegil li edeii iii strafreclite lij k e o f\vettelij ke bepaliii gen aclitte C 011 st.iii t o miiogelijk eii otibegoniien werk. Ile tiadere regeli,ig bij wet vati art. 56 Cliarte wees hij

daarotii ati Strafbedreiging vati iiiitiisters aclitte hij hoe dan ook gevaarlijk, daar
11 i e 111.1 l i d beter da,1 111itiisters daarop zouden kuntien anticiperen. Voordat eeti

minister ziclizelf zoi, pan verdedigen met Zijil grote machtsmiddelen, zou de
K 011 ing hetii m oeteii ontslaaii . h ij k oii imm ers altijd een 11ieitwe ministerbenoemen.
De beoordeliiig vati tiiitiisteriele daden waar het litin wettige m gi c li ts u i t o e te 11 i ti g
betrot-was, behalve vati de Kotii,ig, trouwens bij uitstek een zaak van de vertegenwoordigitig
Eeti belatigruk effect vati (011stants interpretatie vati de getioe,iide Chartebepalitigeti was dat daardoor de kotii,iklijke 011Kclletidbaarheid werd verrtiitiid.
Werden de !11itiisters 'politiek' veratitw 01-delijk, dan was de Konitig niet alleeti
strafreclitelijk, titaar ook 'politiek' ot-bestuurlijk onschendbaar eti over de liele liti ie
otiveratitwoordelijk (lees: niet veratitwoordelijk), hoof-deigenscliap v:Iii de door
(1011statit beoogde, verheven tieutrale vierde macht. Het was aati de Etigelse telidetis

vati de (:harte te danken dat deze zich voor de gezochte uitleg van Constant leende,
altliatis roor wie daariti tiiee wilde gaail.

5. De aanklacht-en berechtingprocedure
Constant concretiseerde het parlementaire aanklach trecht. dat alleen door 'trial and
error' op gatig zoii kiinneti worden gebracht, door eeti besclirijving vati de
procedure. 1 )e berechtitigdo orde Cliatiibre des l'airs liad volgetis he111111.11 zij11 aard

Etikele broclizires gepubliceerd tugeti tiiei 1 8 1-1 eii februari 1815 bodeti geeii verdere ilitiI'er-

"'

kitig
Iii het roon\'oord valide Ce,trs (1 8 1 8-1 8211),Vol, 1,p.VII. gafC:otistaticzelf-de gebrekkigheid vati zijn Rt·st,otisabilitt(I HI 5) toe. M.iar zo \·en·olgde hij de toute,i, die ik onderkende.
c,titleetide ik tiiet a:iii de kritiek ran midereti. C:ilrieils Was zijt) optiierki,ig: "La thOorie de la
responsabilit6 Ot,lit alors si peu colmile, que jr 11'Ili pas eu le boillieur Lie pou voir profiter d'une
setile des ob'·ervatiotis qi,i m'oiit t,te taltes."
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eetispeciaalkarakter eli zi,li daarolii altijd iets discretioiiairs hebben. De op te leggen

straffeii zoudeti beperkt zijn tot de doodstrat-, verbantiiiig cii at-zettitig, tiiaar de
K 011 i tig kon gratie verle ti e,i vaii de e ers Ie IN·ec s [ratte n. C otistatit bellacirlikte Jaarbij

sterk dat berechritig iliet ot- hoogst zeldeti tot de bestratitiig vati otideugdelijke
111it]isters moest leideti, omdat het voom.iatiiste doel was om ze [c olitslaati.

Sametige\'at zei hij tot de Fratise Tweede Katiier hetzeltile als wat Vati Hogetidorp

iii de Nederlatiliell Zoll blijveti herh.tleti: Er zij iiiinisteri2le veratitwoordelijkheid.
Gij Katizerledeti kiint eii ilioet zonodig 111itiisters iatiklagell eli dan zult gij nierkcti
datberechtitig vati iii itiisters overbodig is. Net als Vaii Hoge ii d orp reke lille ('. olistalit
crop dat de dreigitig tiiet eeti parletiietitaire aan klaclit iii de regel voldoetide zou zijti
0111 m itiisters tot hun o litslag te brelige 11. Z <)als Vati Hogetidorp d 00 r de sa m e mver-

kitig eii wisselwerking tusseti regeritig eti parletizetit eeti 'public xpirit' wilde
opwekketi, zo was het doel vati ('.otistant eeti 'setititiietit atii111,) de vie pi)litique."'4

6. La Benjamine, of de Acte additionnel

De (:h.irte verviel de tlicto gedz'retide de korte periode vati de tertlgkeer vaii
Napoleoti. 1)eze begoit op 21) 111aart 1815 Ie 1'.irijs zijii z<,getiaatiid Ic)(,-dageii

regietii (tot zijii atitaiid op 22 jutii lia de slag bij Waterloo). C:otistatit h.id, tot vlak
voor diens teriigkeer te l'arijA op 2(1 iiia.irt, t-elle atiti-Napoleontisclie artikele i
geschreve ii e 11 iedereeii veroordeeld, die zich opnieitw a a ii die b loedd 01 stige Actila

zou o,iderwerpen. Toch zou hij, die geeit getizetie zaak had willeti 111:iketi illet de

tiraiL itigaaii op diens tiittiodigitig heni te helpell bij het maketi v.iii eeti tiieuive
.
had grote twijteis, tiiaar hij hieki van risico's eit gokken, tiet
Grotidwet. 65 c:olistant
als Napc,leoti, redeti waarotii hij de k.iris op eeii latere veroordelitigals verrader voor
lief n,1111. Zo groot was de reputatie vati Napoleoii dat Cotistatit hetii ketinelijk iii

sta.it aclitte Fratikrijk illilitair te verdedigeti regeii her geallieerile E,iropa. 1).1.irtia
zoii hij, hoopte (:otistatit, eeti beter constitutic,iteel vorst zijii dati Lodewijk XVIll
ille zij geoctic,yeerde ('.harte. Napoleoti zoit gee,1 11eigitig liebbeti tc,t terugkeer
'.
iiaarliet 'aticietiregiiiie , 111eergezag hebbetibijdesterk rivaliseretide Fratiset-actiei
e11111ilider beinzloedbaar zijn door de coliservatieve contilielitale vorsteii. Het was
eigetilijk nogal liaiet-vaii (o,istaiit te detiken dat Napoleoti zicli werkelijk Jaii ecti
(;rotidwet zoii otiderwerpeti. hi de .4,-tc ,1,1,1 ii i 0, 1,i e 'itix Colls tittitiolts 1/C / '/:'mi'it'('.'
C

11

,

1

waariti 11 ij teruggreep op zijii R (:flt·xio,is ( 1814) . zo u (:01 istatit ee n 111 i i ide 1 rer gaatide

va ria tit voo r 17 tinisteriele veraii tw oordelij klieid h ebbeti o titwik keld. De v raag ot-dit

.

,

Zie voor Vati Hogetidorps .pliblic Spirit' (116·taail, 1,p 6 4 (toelichtitig 'Scliers'). C'otistatit3
'klitictietit atiiti 0 de vie politique' is te vilideti iii zijii l'rilicipes(18 15), ()cit:,ir; „i,Iip/Jics, IX,
2,211111, hootlisruk IX, p. 767.
Lati:rriOre, 1/ailite/, p. 148-149. Napoleon bezi·eerde olider meer tegeti (:olistailt: "Je vieilli0
(...). Le repos d'ii,1 roi colistitutiotilie| peut tiE coliveliir: i| coliviendra elicore Illieux S 11ll)11

fik."
-

Zle (:i),ist,Ii,t m de .1/0,ii,t·itr l 'ititi·,st·/ v.iii 25, 26 eti 27 april 1 8 1 5. herdrukt iii Belu.%111111

"

(:Lii,Atalit, Rt·im·it d 'arti,h'-, /795- /K /7, Eplir.,1111 Harp.iz cd. C,eliGI'e 1978, p, 1(,5- 18().
Ileilj.1111ii, (4.oi10tiiit, C 1'111,1·4·,· i·4,111/ilt''k';, IX, 2, (,livier I )evailx et Kurt Kloocke Cd.Tlibitigeti

3Al. p. 561 -624. introduction Atidrd Cabatii,.
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zo i eti iii hoc\·erre dit \·oortk\\'aiii ilit het t-eit dat hij zij,i theorie optiietiw iii eeti
keitidijt- 111 )est dwiiigeti (deze keer tiiet iii dat Vall de C:harte, iiiaar vati de al
best,zatide 'i-onstitutiotis de l'Etiipire vati Napoleon), valt buiteii ii,ijn bestek."R
Roiici I jutii 1815. eiikele \\·eketi \·ocir de Rlag bij Waterloo. verschetieti de
eerderge 11 cie iii d e /'riticipcs ( 1 8 1 5 )."" \ ci lge 11 s Co tistant het (liberale) c o, 11 ple,n ent va n

zijii..lita,idditic,ime/.-" Me dit werk. waariti heel wat aanvullingen wordeti gegeveii
op de Rc:fic·xic,its (1814). probeerde hij ziji, gezicht eli reputatie te redden. watit hij

begi·eep i,itiiicldels dat zijii experiiiietit

met

Napoleon als Coilstitiltioilele vorst

111iflilkt Ir·as.

7. Onbetrouwbare pleitbezorgers van het parlenientair stelsel, het

belang van Chateaubriand

Aaii\·aarditig vati de vertrciti\\·eti:sregel. dat wil zeggeti de iiivcieritig vaii bet
parle,iientair stelsel. was iii Fratikrijk iii de periode 1814-183,1 11iet nati de orde.
Hierboveii tioetiide ik echter de pogitigen, die al iii 1814 iii de Fratise Tweede
K.iliier gedaaii wareli 0171 11iet behillp \'ail de virtroilwetisregel a,111 de 111.12-ht te
k„111 e Ii . S 0111111 i ge L 0 titciliporairie literatitu r is daaro 111 111 i fle ide 11 d . Bar(,ii de V itrc,lies

·as iii 1815 met de brochitre: 1),i „Ii,tist<'·ri· daits h· (ic,tit, ·r,ic·,i,c·itt rt·/1,·c:satitatifvolge,is

(;uizot de eerste die het parletiietitair stelsel beschreef als de iioodzakelijke
co i iseque,itie va 11 de (:liarte. - 1 1 )eze Vitrcilles. eeti intrigant,- ' behoorde tot de ultra-

royalicteii, die aa,ivatikelijk iii 1814 de overtia,iie Vall de 'tiiachiiie d'iniportatioii
atiglaise' haddeti at-gekeurd. Vitiolles vihreet-iii 1815: "La clianibre peut de,iiatider
le retivoi de totis Ies 111111istres Anit polir CAlise Cl'iticapacitj, solt parce qii'ils otit perdli
A.1 colifiatice." 4 Hij liet over zii,1 „·are bedoelitigeti weitiig twijfel liestaan door het
betioem m gs reclit \·ati iii m i·fters vati de K om 11 g 'i pell pres 1 ||11401 re' te n neillell. dat

H·il zeggeii atliaiikelijk te 111,ikei, r·ati de Ii·il r'ati de iiieerderlieidfpartij. wat hi strijd
\\·as met de letter va,1 de Charte. Lodewijk XVIll liet zicli ecliter tiier vati de wijs
bretigeti eli zicli liiet overlialeti tot de betioeiiiilig vati een conservatieve regerilig

'4

Zie de i,ileiding \·aii Lucie,1 Jaunie. 13elijamin C:cilistalit. (kiti,rt·< 4,1,111,/i·k.f. IX. 1 . Tiibiligen
2( 11 1 1. p. -129.

"" Het ilaarili voorko,iietide hoofilstuk IX o,·er tilillisterifle veraiitwc,ordelijkheid bieilt gee„
tileziwe itizichteii.
l)elijantiti (Blistalit, 18'i,hu„ilt (.'t„Ism„r /'lib/itiste / 825- 1 830. Ephraim H,irpazed. Pari,-(;endve
1987. p.31.

(.lp 2 lilei 1815 11(iteerde hii: le cri,is que j'.ii fait zilie sottise. ' ()p 3111ei: "11 tiie tlitit d'ici

1

all p|lic Court teillps possill|e lill OtiI·rage L.1211 retablisse illa rOplitatioIl et colist.ite illes priticlpes." iii H. Colistalit, Dt' la lil,4·1·ti ,licz lt'> !11„<1<·mi'>. Ec·,its politiques. ed. Marcel (;au c het, l'aris
19811, p. 646. I k zelfreclitvaardigitig v,iii ( 1,11<tatit is te vilidell ill Zijtl 'MO!1 li) ires sur les ceilt
.iours ,

(A·,11'ri:S wilip/t'·ti:s. XIV. Kurt Kllic,Cke ed. Tiibii,ge,i 1993.

Rudiciff, 'llie Eiitsteliutig', p. 6(B).1 )e brc,chitre r·,iii Vitrcilles i4 iii Nederl.ilid liiet bes,-hikbaar.
Zie voc,r de r(,1 vaii Vitrolles ook LaterriOre..1 Li,itic /, p. 177- 178.
'

'

E.H. Kossnianti. '1)e I)octrinaireti Tilde,14 1 )e ltestatiratie'(1951). herdrukriti P„litic·LY· 77,i·,iric
i·it (24·jihic·dii,is. Airifterdalii 1987. p. 255 - 3115. p. 25(,11.irciti de Vitrolies. Di, minis,in· daits h·.et,111't·mi·flit·lit 1-4·pr '·srniatit, 1'.iris 1815. p. 26. geciteerd
di)or Klaus voii Beytiie, Dic Ii,irlili,it·,itilri:yr/ic· Ri·eic·nitlessystcitic· 1,1 14*r<,pa,.111,1,dic·,1 19711, p. 94.
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(illizot kwam Ii,et zijii brochiire Dit .Vi,)111't·'./k·/Iic'lit reprase,itatil it dc l'it,it ,icittel de 1,1
1·ratifc tegeti Vitiolles op. Ook de politicus eti schrijver F.A.R. de C'h.,teaitbriatid
(1768 - 1848) hield iii zijii boek /)(· 1,1 .1/0,tarchi · scloit la Ch,iric, verschetieti hertst
1816, eeil pleidooi voor erketitiitig \·.711 de vertroiiweiisregel. Opnicitw kwaineti
F r.ins e l ib e ra le ii et i do c tri ti ai re n h ie rtege t i o p . Z ij i n e e t id e 11 d a t d e v ert I o 11 \#·e t is re ge l

eeileitide zoii iiiaketia.111 (-:harte eti kntiiligwhap eri zou leide,itot eetirepubliek. 1

(:otistatit schreet-dat Chateiiubri.ind (in hoofils[uk 12 vaii zijii boek) eeti eloquetite
parafrase op zull vierde macht liad geschreven. Hij was heni 'daiikbaar' voor zijn
,

-I

ideebil: 'Seuleilient it les exagere lili peu .

Hoewel C'.hateaubria,id niet te vertroilwen was.77 zoi, zij,1 boek de theorie vati
c.£,nstatit ineer verbreideii daii welke atidere publicaties ook, iticlusiet- die vati
C:onstant zelti Er verscheen ook eeti Nederlatidse vertalitig.78.c:hate.iubri.ind werd
daardoor veel bekender dan Cotistatit eti hij wekk iii zijii publicaties de itidruk alsof
het 0111 zijn eigen tlieorie ging.7"Het was dan ook waarschijnlijk viaeeti Nederland.l

se vertalitig vati (:hateaubriands brochure Rt·/lecticitis pi,litiqlic's stir qlte"Ilies Itroclittics
dit.i"lir vatieitid 1814, die iii 1815 te 1)ordrecht verscheen, d.it voor het eerst iii het
Nederlands staatsrechtelijke denkbeeldeii van C'.Otistant in de Nederia,iden werdeii
verspreid:

"Meti spreekt vati de Miliisters, eil maakt zicli eeti belagclielijk eti vergrootefid
detikbeeld v.iii derzelver iiivli,ed. Vooreer3t zijii zij \·craiit\\·ocirdelijk: eii dit boreci
hilii Ill)l)t-d haligeilli zwaard is reed, zeer bedreigeiid \'uor liuti. Vervolgeils hebbe,1

wij tegeti huiitie olibekwailliiheid ecii waarborg, welke iii deii

aard zelve

t)Ilzer

constitutie gelegeti is. (. .) wazit ee,1 11iet beduidetid ii,an kati, „tider een vertegetiwoordige,id bestuu i, tiiet la,igeen'.iatizie,ili-ikeli postblij ve ii bekledeti. A atige valleii,
zoo w el door de publieke ste,ii, als iii de tw ec Ka,iters, zoude hij weldra getioodz.1.1 k r

zijii eelie plaats te verlateli, iii welke hij tiiet aliders dan door gutist ware gesteld
"'11
geK,ordeti. De natie is Jus voor altoos veilig tegeli zzilke Mitiiiters.

Samelivattilig vali eeti cit.lat vati Iloyer - C'c,Ilard ilit A. (;. P. B. de Haraiite. l.,1 Vic' 11,litiqlll
de .1/. R,iyer - c.„ll,ird, st·s dis,-i,lirs c, ses 6·rits. l'arts 1861, 2 dlii., 1. p. 217, otitleetid aa„
Koswiiatin, '1)oitritiaireti', p. 263.
"

lietijalititi C:c,tistalit, (:i,tirs di· pi,litiqtte acitistittitimit,/h·. ELiou.lril Labi)111aye e,1. l'aris 1861,1, p

299. (llitleetid aan Jean Albert Bjde, 'Chateaubrialid. lietijatititi Colistatit et la questioii
cotistitutiotiticlle (181-1-1816)', Revite d'liistoire lim·rnire dl' |,1 Frmice, ((,M) 19(,8, p. 981-994, p
984.
1

)it werdookiii cle Nederlatidetionderketid. Zie de Rcirtiscitt, IX, 1 8 1 6,p. 551 4551;

C.,tleric·

Historiqtte des (.'i),itempordins, t. 3. Brussel 1818, p. 338; I liderlan,/sche L·ttenic/i·m,1,(en. 1821),
.'

p. 17-24.
1)en Hi,rggraaf-1)e Chateaubriatid, ()i,cr dc allectihccrs,·hi,W 1'0/,icits hi't C'ham'r, 1)eti llosch 1 8 1 7.
vert. Jhr W. Bare)11 vali C; . (Volgeta V.111 1 )oortiitick, 'cnmmitic ,·,1 .\'dainh,zr Schnivt·rs, 1 p. 647
1

'

"'

stoild de C; voor Geusau)
Jeall Albert BOdO, a.w.. 1968 p. 981-994.
De Cliateaubriatid, Statitkittidiet·.4,1,inic·rki,41'n Op (·en #i·gt·sdiri/im van dell dae, ell 01·cr dc bel,i,will

i·,ut ,i/h· /·hins,h,·,i, vertaal,1 tiaar de tweede Uitgave ill,or A. Brugge,iiatis, Dot·diccht 1 815, p
69.
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1)E \'Eli(,Ulfl)1:(()NhrAN[ EN 7.1.IN ON(AWF.\SIE-ILIF.(11 IE

Iii Belgie. rati 172,4 tot 181 4 otider Fratis bestutir. maar vatiaf 1 815 het Zuidelijk
der N ederlatideii. zc, z.il uit het \·olge,ide hootilstuk blijketi.
floeg de thi*orie \·ati (:Orictailt ge\\·eldig aaii. Ze \\'as da.ireritegeii iiier welkolii bij
d ee l \·a,1 11 N K 011 iii krijk

de tiiachtliebbers iii het Noot·deti. Vati Hogetidorp eii Willeiii I zageti tiietc iii de

Fra,Ke thecirie, uii,dat die volgetis heii, door de daarin overgetionieti Etigelse
c otii bitiatie. tot dezelfile uitk 0 1 11 <t 1 11 oest leideti a 19 iii E ngelarid. de verii ietigitig vati

zo\\·el de iii.icht v.111 de Konitig :115 ·ati de itidividitele tiiitiifterifle veratitrx nordelijk-

heid. VI,orzorei de betogeti vati Vitrolies, Ch,iteatibriatid eti de ziltra-ri,yalisteti iii
eii buiteii de C-h.itiibre des 1) Optitds tot heti cloordroiigei), zijii Vati Hogeiidoip eii

Willetii I mogelijk tiog versterkt iii huii opvattitig over de gevaarlijke tetidens vaii
de Eiigel e cotiibitiatie.
Hoewel (-onstatit i tiderdaad ti i tgiti g vati die ,·0 1 1ibi n atie e,ihij de otiw h endbaarlieid

\·ati de Kotii,ig voc,rop stelde. h.id hij. zi, bleek. eeti even grote atkeer vati de
vertruit„·e,isregel als Vati Hc,getidorp. C:„,istatit wilde Iiet als V.iii Hogeiidorp dc
hoogete Iiiacht bij de Kotii,ig late,7. 111.iar hij gat-aaii die,ir rol als viercle tiiacht eeti

.indereinhoud. Hierdoorkreegde mitiisterifle verantwoordelijkheid vati Constatit,
bij toepassitig iii de praktijk. eeti veel grotere oi,ivatig eti bereik eti oinvatte deze
0(,k \\ ettige daderi. Van Hogetidorp niaakte, zoals evetieens uit het volge,ide
11(„,tils tuk blijkt, via lielgi4c he politieke blade,1 ketinis illet de tlieorie vati Cotistant.
Mogelijk las hil o„k de brochures vati Coiictatit zelf. Het i, zeer opvalletid dat V.iii
Hoge!}dorp de iiaatii van C:(,tistatit tierge,ic iii zilii publicaties of-dagbc,eketi tioe,iit.
Zij,1 atheer voor dietis the )rie Zoil daarvoor eeti verkl,iritig killitieti rornieil. Ilij
11 ne mde Lie Fratise th L on e 'tlie oretiscli' en sprak .·aii 'theoriste 11'. M eer vo(,r de ha lid

ligt echter eeti atidere \·erklari,ig. Cotictatit liad, zoalf hien·oor bleek. iii 1815 zijii
dieiisteii aa,igebodeti aan de vati Elba otitsticipte Napoleoti. 1 )a:iniiee was hij tot eeti

soort van landver,·ader ge,vordeti. Hij belioorde daarniee iii Fraiikrijk eri de
Nederlatideti autotiiatisch tot eeti groep vati 1111.itscliappelijk 'outcasts . waariliee

geeii Eitsoe,ilijk iiictis zich itiliet eii waarover itien allecti iii vertiouwde kring. eli
dati loilter atkeitielid. sprak. 1).1.iro,11 Zou ( nistant er. zc,als reniield. pas iii 181 9
iii clage,i tot lid \,ati de C:haii,bre des 1)Oplitj< gekozeti te wordeti. V.iii H ,getidorp
had eeti broer l,irk. die dezelfile ti,ute ket,Ze had geniaaktals Const.int. V66rdiens
\·11 iii 1814 opgcklotii,iie,i tnt ee,i vati zijn generaals. had 1)irk iii 1815 geeti
\\·eerstatid killitiell biede,i aaii de lokroep vati de weergekeerde Napoleon. 1)irk zi,u.

tia de tweede eti defitiitieve tiederlaag vati Napoleoti bij Waterloo. tiiet nicer
welko,ii zijii iii de Nederlatide,i eti daaroiii de rest vati zijii levet) slijteti iii Zi,idAiiierika. otidatiksdegrote \·erdienste n. diehij vroeger verr\·orz·etihad ill Indie. Hij
wet'd eeti schaii de voor zijn taii,ilie. zoa Is Betija,ii i ii C:otistatit dat werd 5 00 r de zijne

a.711 het 11(,f'\·ati Wille!11 1. \T aar de flitiiilie C oristatit de IZebecqi,e iii hoog aatizieti
sto tid. (,p 5 m ei 18 1 5 schred Wilhelm iii.1 v.iii Pruisen aa,1 haar zooti. Willeni I. dat

Vati Hogendorp haar bezocht had. Ze haddeti iliet gesproketi over zijn 'itidig,ie
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frdre', m.iar weI veel over autres coquills (deugilietell, PvV) qui se sigikiletit,
„81

conime Betijatiiin Constatit.
Deze laatste had het lia Zijil illislukte staatsrechtelijke experinietit niet Napoleoti
vc rs taiid ig gevo tideti als de bliksetii de betie n te iieiii eti ti aar 13 russe|, de stail vati zijii

jeugd, waar hij buiteii direct gevaar was voor Fratise wraakacties eli zvaai hij
destioods zoo kiintieti otiderdiliketi. Zijil aanki,nist in Brussel was niet onopgeiiierkt
gebleveii eti Jan Wilhelniitia gemeld. Dirk van Hogetidorp en Betijaniiii Cotistatic
kwaiiien aldus op eetizeltile lijst v,iii verraders terecht, iets waarover G ijsbert Karel,
vatiwege de grote schade die dit aaii de reputatie vaii heni eii zijn t'aiiiilie toebracht,
zich

zeer heeft opgewondeii.82 Napoleoii zou pas ruitii eeti niaatid later, op 1 8 jutii

1815, bij Waterloo beslissetid wordeti verslageti.

Ik concludeer dat Van Hogendorp bekend geweest moet zijn niet de 11,71111,

geschriften eti activiteiteii vati Betijaniiti Coiistaiit, niaar dat hij expres, 0111
persoonlijke redenen en om de gevoelens vati de Oranjes te otitzien, vernieed de
i],1.2111 vati deze verrader ooit te noetiieii. Iii het volgetide hoot-dstuk zal blijketi dat
Van Hogendorp, zo hij dit niet langs andere weg al was, iii elk geval beketid geraakt
tiioet zijn tiiet het werk vati Constant via Iici blad de Obscrvateit r.83
Hoe onwelkoiii ook in 1815, de hoofddetikbeeldeii vati Cotist,int over de werkitig
vati een cotistitutiotiele monarchie zoudeti iii de jaren 1815 tot 1830 en iii het
Noordeti zekertot 185() een tiiet te overschatten iiivloed uitoefetieii:+ Iii Belgie zou
tiiematid zich iii deperiode 1815-183(laaii de iii vioed vati Cotistanthebben k unneii
onttrekketi, zo hij dat al gewild had. De debattell iii de Fratise Tweede Kainer,
waariti Coiistatit vaiiaf 1819 prominetit optrad, werdeti steeds otiistandig iii de
Belgische kratiten at-gedrukt. In het Noorde,i ging het er bij de ititroductie vaii
Cotistatit veel subtieler eti onizichtiger aati toe, liiaar zijii itivloed was, zeker op de
latigere terniijii, otistuitbaar.

Ko,iitiklijk Huisarchiet, Correspo,identie vati de Stadhouderlijke t-amilie. 178(1-182(j. A 35.
(; 27-6() I'ri!13es Wilhelliii,ia aail de Kotiii,g te L.ieketi 5 mei IH15.
Wilhelnii,ia schred daarover iii liaar brief: "Aiiisi je tiie reprOseiite soil iiidigtiatioli et Sl)11
attlictioll, de revoir soii frhe fur le 11161110 liste. Le soir j'apris que la chose dtoit d6jf publique
ici et que Mr. de Hogetidorp eti Otc)it prof-ondditietit atli:ctE." Iii ee„ briefvan 8 tiici aati liaar
zoon lic,ellide Willieliliilia Dirk eeli 'vilaii} t-rdre'
4' Zie hootilstuk 4, paragraaf 1, paint 7.
M1

Zie over iii\'loed vaii (-:otbtatit 112 1834)· 1-)e 13()sch Kelliper, (;i·st·/tic·thwis p,1,1 ,\1·di·r/,ind n,1
183(), I V, 451.

HOOFI)STUK 4
1)e Observateur en het vaii de haiid gewezen aanbod tot
grondwetsherziening van 1817
Inleiding
In de periode 1815 tot 1818 botsten Noord eii ZL,id over lilillisterifle veratit„·oor-

delijkheid. 1)e Zuidelijke liberaleti liaddeii iii de loop v.iii 1815 al regeltiiatig
vatigedrotigeti op expliciete bepalitigeti iii de (iroiidwct. Tot hitti verbazitig liet dc
Cirondwer vati 1815 de kennelijke lacittie terz.ike iii die vati 1814 iii stand eli
otitpopte het regieni vaii Willetii I zich vanat- de ill\\'erkiiigtrediiig ervaii als eeti
tegenstatider van ministeriele verantwoordelijkheid. 1,it had een direct effect op de

rechtsbescliertiiing tegeti de overheid iii het Zuideti. Zolatig de recliterlijke
organisatie 11iet tot statid was gebraclit, mciestell de 13elgeti het doeit illet hltil
zittetide 111agistiatuur, die in de Fratise tijd had geleerd zicli voora| Hiet te fiietigeti
iii overheidszaken. Hoewel de Grondwet van 1815 hz,ii bevoegdheid juist
vergrootte, waren de Zuidelijke rechters tiiet uit ziclizelt-getieigd daarvati gebruik
te illaketi. Het werd trouwetis v.inuit 1)eii Haag ,ok tiiet bevorderd. Met tiatiie de
Belgische liberaleti \vildeii daaroiii, als alteriiatid voor de weigeraclitige rechters,
dat Katiierledeti iliinisters voor 01,wettige bestillirspraktijketi eii bestillirsti,utell
zoudeti kullneti aaiispreken iii de Tweede Katiier. 1)it verotiderstelile wei d.it
mitiisters veratitwoordelijk waren vi,Mi- lizill aancleel iii het regeritigsbeleid. 1)e
otitkeniiitig daarvan wekte grote verotitwaardigitig, watit, gegeveii de Grotid\\·et,
moest er ee,1111iddel zijii 0111 op te kiitilien ki)111eti tege'11 onrecht. Waarschijtilijk
oiider itivloed vati deze Factor zoii Willetii I iii 1817 itit-ormeel ee,11.icutie iii de

Cirotidwet erkezinen eii eeti groiidwetsherzietiitig a.itibiedeti om de kwestie op te
losseti. Het gestietivelde directe parlenietitaire aatiklachtrecht tegeti tiiitiisters roor
otiwettige regeritigsdadell zou wordeii herstelci. 1)it Jatibod zou echter doc,r de
Zuidelijke liberalen van de hand worderi gewezeti. Willetii I besloot hierop d.iii
m.iar vast te houdeii aan de volledige ontketitiitig, ,vaarvoor hij de rechtvaardigitig
zoclit iii de absolute soevereiniteitsopvattitig vaii zijii mitiister vati Justitie Vati
Maatieii. 1)oor deze keuze veratiderde hij zijii regietii futidaiiietiteel vati karakter,
waardoor de normale otitwikkeliiig vati de beoogde colistitutioliele 111(illarchie
stagtieerde. 1)e sanietiwerking tusseil de Koi,ing en de Stateti-(letieraal werd
voortaati olitregeld eii getiiitiim.iliseerd. De voortiaatiiste redacteitr vati de Obknwt,·tir, Pierre Fratigois vati Meeiieti had deze otitspi,ritigal vaiiat-de itizi·erkiligtieding
vatide (irotidwet vati 1815 zietiaatikoineii. Hij publicierde in zijii verzet daartegeti
iii de j.ireti 1816 e11 1817 ee,1 serie artikeleti die tiecrk\\·atii op eeti cursi,s staatireclit
voor een constitiitioliele iii()narcliie.
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Vaiiwege de cruciale rc,1 die bet blad speelde. is een introductie van het voornaatiiste

politieke bl;id vaii het kotiitikrijk iii de periode 1815-182(), de ()bsc·ri,atctir,
noodzakelijk. Waar hierna iii dit hoofdsttik vern,ezen wordt naar de Ol,sfn,atclir

zoiider verdere toelichting gebeurt dit tusseii haakjes met alleen de aanduiding vati
het betreffetide decl eti de pagitia('5)

1. Over de Observateur
L' ( )1,sen·,itct,r pol itiq lic . ,1 d m i n istr itif, h istoriq i,e et li ttirai re d c 1,1 Belgi qi, c. hiertia at-gekort
tcit Obscri,<lictil, ' was het m test kritische e ii erudiete politieke blad iii de Nederlatiden
iii de periode 1815-182(1. Het blad voniit eeii iiionunient van het Belgische verzet

tegeii Willetii 1.1 Het is iii Nederlatid na 1830 teti otirechte geheel iii de vergetelheid
geraakt. l)e ()115(·rti,k·:ir versclieeti al bij de rtart iii t-ebriiari 1815 illet 74)(l exemplareti.'
Iii 1816 wasdat patital opgelopeti tc,t 15{)11: ee,1 uplage die doorgeen etikel politiek blad'
tot 183(1 lijkt geeve,iaard." 1 )e 111 i iii ster roor Politie van het Zilideti 1 )e Thiet ines i-,ieldde

Vcilgelis de titelpagilia van deel I t/iii V vortiiden de auteurs 'une soci6£6 de jurisconsultes et
d'holiinies de lettref; vatiaficel VI Stc)lili op de titelpagina: 'par MM. 1)'Ellic,unglie, 1)01icker
et Vatii 11 eeiieii. Na liet leveii vbericlit vaii Le 11.ob' over Van Meenei i (of Va niiieetieti) uit 1 877

was. voorzover 111ij bekend. Johii Barrier iii 1975 de eerste, die eeti otiderzoek deed tiaar de

()lisrn'atritr. Zie Alpli. Le Iloy 'Nc,tice sur l'ierre-Fraticois Van Meetien' iii A,initairc dc' /'
A,wth'·mic· Royah· dc B,·(ibliw 1877- 1878, (43) 1877. p. 259-351 eii John Bartier, 'Aux sources de
l'Unic),iisnie et du Libi'ralistiie: 1'(lbservateur belge 1815-182()' iii (;. Braive eti J. Lon·. ed.
A,tfghsc' c't L 'tfmt ,# /'4,<,clit<· c·„im'tiq,oraitic·: Ah''lailet'S di''dic',s ,1 la i,Witioit·i, di· .lh,it,c,i,elicitr .418 Sili!(,11,

Bnixelles 1975, p. 37-68. Le lt.c,yetiliartier richttenhuti aaiidacht tiiet zozeer op destaatsrechtelijke detikbeeldeti va,1 Vati Meeiieti. Ook Arthur Vermeersch, 'Otit<taati, persotiele en
stnicturele on M·ikkeling v.Iii de Hnifselse opiniepers eli haar verlic,uding ti)t de regeritig van bet
Veretiigd Kotiitikrijk der Nederlatideti 1814- 1 831 1'. c,nuitgegeven prciefichrifi. Rijksuiiiversiteit
(;etit, 198(1- Ic)Hi'. p. 611-82, richtte zicli niet op de inhoud van de ()/,srn'imitr.
Het blad zag ziclizelfc,c,k zci, ()11.41'n,ati'tir, V. 1 8 16. p. 1 46- 1 47.
Vati I ti·blii.iri 1 8 1 5 tot 1 111,1.irt 1 82(1 versclienen 535 Iitillitilers. vier kwartaaldelen per jaar. elk
deel 41 M ) cit 111eer p.114,1.1's, 9 iiiei 1 85( H ) p.! A,i„\'ai,kelij k eeti n,·eewekelijks bl.id rei-schee„ het per
I mei 1 8 1 5 (111. p. 1) o,iregelmatig in gebtitidelde alleve,ingen (livraiso,is). Wegelis ven\·i.idering
valionislage,iontbreket, deprecieze verscliij,MAsdati. 1 )e vijfile j.1,11·g,iiig v.iii IHI') be\·atte tilaar
drie kwarta.ildeleti. tenvijl de laatste. zesde jaargatig vati 182(1, lia dec-hts ee,i lialt- kwartaal, ei,id

,

februari 1821 1. plotseling albrak.

Veniieersch. C),itstaail. p. 67. v0. Ret,i,c Bil,liograliliiq,It· de Roya,t,m des Pays Bas et (11· l'Etrmis'r
('11

Ii,dicatetir G#, R r,il de l ' 11,1 priliterie el ill' 1,1 Librairic 11,

11ruxelles 1823, p. 7. (;egevetisverkregen

rati J. 1)evolder . C e,itrale Bibliotheek vati de Itijksuiliversiteit te Getit.
Behalve de oplage vail eeti teget, de Obscri,atmr gericht regeringsblad. de El,h/n,indcs: zie
hierna.

Volgens Veniieersch, 'Oritstaa„', p. 5311, steeg de oplage va,i de (A,tirtic'r d,·s Pays-Bas iii 1829
"tot eeti tot d.iii toe oligeketide hoogte" van gritiiddeld 2()<)(I exeinplaret, per d.ig. Volge,is
Luc Fralic-ois. 'Elite e,1 Gezag, aimlyse vati de Belgische elite iii liaar relatie ti,et de politieke

regililewi<selitigell. 1785-1835'. twee deleil, oiluitgege\'eli proeficliritt. (;elit 1987. I, p. 346,
k,I-,1111 de oplage vati het blad iii 1829 ma.ir tc,t | 1(MI exeliip|me,1.

()BSF.RVAIEUR FN VAN DI HANI)(,EWEZEN AANIJOI)(;RONI)WI:-!SHERZIENIN(;

1(hl

iii 1816 ami Deti Haag dat het blad iii hatideti kwam vaii iedereen.' Hoewel volledig iii
liet Fratis geschreve,i, was de Obst·nwki,reeti natioiiaal blad, dat (,ok bijde Fralisspreketi-

de elite iii het Noordeti beketidlieid geti ,ot. Het blad werd in bet Noordeti ook \\·el
geciteerd, iiiaar Iiiet Inate er, vaak tiegatiet-, wegetif zijii veronderstelde viiatidiglieid
tege,iover de Noordelijke belatigen.H Qua niveait koii liet blad zich nieteti met
vergeli jkbare bititerilatidse bladeti."1)e Fratifeatiib,754.idetirschreet-iii 1816.1.711 1'.irijsdat

de itihoud eti wei-kwijze van de (,bscir,itct,r eveti (,titwikkeld wareti als die vati de
oppositie iii Etigelatid.
Mitiisteriele veratitwoordelijkheid voniide eeti hootdthe,na van de 0&(man·tir. 'Qtle
voulons nous?' was de vraag die het opelli,igsartikel 'Droit public' vati de eerste
atlevering stelde. '11.esponsabilit6 des age,is d u gotivernenient' luidde hetantwoord,
111

want dat waf een van die zaketi, die volgens het blad 11.last atidere, zoalf de garatitic
voor de individuele vriiheid en eigetidoni, 'tiiet recht' verlangd iii(,chte,1 wordeti

(I, p. 5). Het blad maakte Keen geheim van zijn inspiratiebronnell, waarotider met
tiatiie Betijatiii,1 (:oristatit." 1)e Obscrvatelir werd geacht de spreekbuis te zijn vati
de Belgische liberalen. 2 Het votid iii 1 8 1 5 ook weI aftrek bij de 111eer behoudsgezinde Belgische katholieken, niaar deze qua omvang veel grotere groep \vaf eerder
geneigd te streven naar eeti terugkeervati de vroegere aristocratische verliouditigeti.
Gegeveti de liberale reptitatie van de vroegere Republiek en de Oratijes lag het voor

de hand dat de aanstaa,ide Kotiitig, een nazaat va,i de grote

Willetii Ill, zou pogen, net zoals dat blijkells

de

K 011 i tig-sta d h ou der

Charte van 1814 iii Frankrijk

geprobeerd werd. het Engelse stelsel tia te volgen. De Observati·,tranticipeerde hieri,p

en dat mnkte het blad acti,eel.
Hoewel het blad vanafhet begin kritisch was, vertoonde de Obscrvatritr in de eerste
itiaatideti vati zijii bestaan een bijiia tiatef verwachtingspatrooil. 1,Wille,17 1 tiioest
de tijd krijgen. Vati heni mocht alleen gevraagd wordeti Wat meiiselijkerwijs
mogelijk was (1, p. 61). Pas toen, tegen alle hoop en verwachting ill, de (irondwet

NA, Staats4ecretarie, 299,1)e Thietitie9 aai) Wille,ii I, 27 nia: rt 1816.

Zo tioeilide het I.£'trc·rktmdia .J/a.f,124,1.1816, i p.2 1 8.d e 'llruvsel<che Opnierker' een: 'halt
franich, lialf-belgisch weerbarGtig' halfbroeder, die zich vertiiaakt. Iiiet. otider scliijti eetier
aclitei}swaardige vrijiticiedigheid, de mntregeleli van het gevestigd (;oilvertieliic,it te
berispeti." Elout las de ()/,st'rt',14·m iii B.itavia eli whreet- op 29 deceiiiber 18 17 2,1111 ). vati

Letitier. dat bet blail de iii.ite v.iii oriteliteli ikheid eii \·aarheid „\·enchreed. J. „11 Letinep.
Ht·t hirit van i,ir. D./. 1,at, I.(·,imp. 1774- 1853. Atiisterdatii 1 862, Il. p. 13H.
Het N.id \1·.ic beli.ih·e iti de Nederlatideti verkrijgbiiariti bep.ialde grote ftedeti iti l)uitclatid.

'

Fritikrijk. E„gela,id en Italic. V.1,1,vege dit verspreidi,114gebied en het gebruik van liet Fratis.

'"

"

op dat mc,111etit een Ellropese t.1,11. koii heel Eurc,pa ke,mis liemeti v:iii de kritiek vati het bl.id
op het regiein ,·ati Willetii I.
Ellitleetid a,7111'.iul H:irsiti. 'La C:onstitittiori Ilelge de 1831 et la respotisabilit6 tiii,iistOrielle'. Rct,tic
d'hish,irc Bilitiqm· rt constinitie,mr/h: 1. 1937. p. 173.
Wareti er penoc,tilijke contactell? Le Rciy wees er al opdat C:otistantiii 1816, tia ee,i verblijf v.in
twee iliaa,ideri iii Ilniscel en Spa. ver;cheidetie artikelen uit de ()bren,atetir overnam in IA .lfi,u71/i·
di· Fnt,Irr. Le 12(,y..\A,tia'. p. 341).

I

2

"

Ik cleed geeti otiderzoek naar de d.,adwerkeli ike represe,itativiteit.
()/,sc·n,ak,ir 1815.1,9,2 niaart. p. 142-144: vid. nwiitiler 11). p. 15(1-151 (Tarte). Vanat-liuniti,er
1(1 vati 5 111aart 1815 werdeti de artikelen gesigtieerd. Ilit werd tiiet vc)lgehouden: zie het .1,·.ilit

propos van decl V en de pro pectus.
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vati 1815 tiiet vati start gitig als een coiistitutionele nioiiarchie en mitiisters niet
aanspreekbaar bleken voor gri,ndwetschenditig, kwatii de Observati·tir daar Illet
ftindaitietitele kritiek tegen op. 1)it leidde tot 111aatrege|en en een voortditrende
hetze tegen de Obscrvate,ir, die zich ecliter niet liet intitiiideren. Met een beroep op
joliati de Wiu, schreef-Vati Meetieti begin 1816, zou hij de waarheid blijveii dienen
(V, vw. p. 27). Iii de jaretila,ige strijd die volgde, had de 01,5 crvati'itr V:lilli it
Zuidelijke optiek ecliter zeldeti iets positiets te nielden. Het moeizanie geveclit
tege,1 otirecht werkte depritiieretid op de redactie en op de iliho id va i liet blad.
De autoritaire, pessitnistische aard van Van Meetien werd erdoor versterkt.'+ Tegen
deze achtergroiid is begrijpelijk dat deze de tieigitig had otii zich uitgebreid te

verdedigeti eii dietiden vele publicaties iii de Obsenwkitrals bewijs voor aarigedaan
otirecht. Door zijii futidainentele en nieestal tereclite, openlijke kritiek zette Vati

Meetieti de regering perniatient, ook in hit buiteliland, in de beklaagdeiibatik en
gat-liu aaii atidere bladen iii het Zuideti het voorbeeld.
Willem I zou vatiat'eitid 1815 officieus, via eeti atiotiietii regeritigsblad, iii discussie
g:lall mt't de Obscri,itt·tir. De discussie over de erketitling van millisterifle verailtwoordelijkheidiii dejareii 1815-182(I, die under norniale onistandigheden gevoerd
zou zijti iii de Staten-(ieneraal, werd iii plaats daar\·aii veelal gevoerd iii de media,
tussen bladeti eti kratiteti vati de regeritig (11 die vati de oppositie, met tiatiie iii de
()bscrruk·liT.

undanks strticturele tegetiwerking door de regeritig bleet-het blad vijfjaaropkometi

voor meer persvrijheld, opetil,aarheid eti ministeriele veratitwoordelijkheid eti
weerspiegelde het lie vtrijd daarover iii Fratikrijk. Her blad was rijk aaii theorie. maar
boekte iii de prakrijk iiat,welijks succes. Vatiwege de allesverlatiiniende tegetistellitig
tussen Nocird eti Zitid iii de Tweede Katiier, knii de regering de meeste kritiek vrij\\'el
stratieloos tiegereti. l)e ()bscri,ak·iii·

verloor op deti duur ook iii het Zuiden .i:iii

gelooti\·aardigheid. Het zou begiii 1 82,) geruisloos tell o,ider te gaail (zie hienia putit
13, slot)

2. Over de redactie van de Observateur
1)e redactie Vail het eerste Liur bestond o,ider ilieer uit BarthOle,iiy. Van Meetien
eii Tai·te cadet,15 die hiertia kort wordeti voorgesteld. Zij hebben een hoot-drol

gespeeld bij de introductie, verspreidiiig en ontwikkelitig vati een door C.:otist.itit
geinspireerde theorie itizake mitlisterifle verantwoordelijkheid.
A N T O I N E B A R 1 1 1 111 EM Y (1766- 1 832) was vanat- 1 787 ee,1 vociraalistaan d advocaat bij

de liaad vall Brabatit. Vail 1794 tot 1814 verwiert-hij grote verilienstell wegeils
bestuurlijke activiteiten voor de stad Brussel. Barthuldiny was aailvatikelijk eeti

" Otitleelid iiati Vertiieersch, '01itstaail', p. 79.
1:5

Andere belatigruke leden vali de redactie w·areli: J. Do,icker, A. F. M. d'Elhout igtie eti A. C 3rtoti.
Ilicidelitele litedewerker· warell o.a.: N. C-jonielissell ell welliclit J. H.luitiolit. Voor Tarte e,1
Cortielisseli zie: Luc Franfois. 'Elite en gezag', p. 1477-1518 eti Lue Fratigois, '1)e verlichte
ailibtellarell olider Wille,11 1: kritische pulers rail eet, bcu'il,Ll: Dot-wili·litatit'blad li 't'ri:tlrot·p lk
1·twi, 1981, p. 135 eii 147.
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voorstatider van de heretiigitig."' lti februari 1815 publiceerde hij een conceptgrondwet,1 - waarin voor het eerst de theoric van Constant was verwerkt.IN Als geniatigd
liberaal Ming hijpas iii 1819 over tot de oppositie tegen Wille,111:" Hij was ee,1
aantai jaren lid vail de Proviticiale Staten vaii Brabatit. Iii 1822 werd hij lid vati de
T\\·cede Kamer, \vaariti hij zich een constructieflid zou beto,ieri zotider zijn dod,
de erketitiing van ministeriele verantwoordelijkheid, los te laten. Eind 1829 zou hij
een initiatiet-voorstel doen tot regelitig in het Regleinent van orde van de K.imer
vati eeti parleinetitair aanklachtrecht tegen niitiisters wegens misdrijven iii tiltictie
begaan. 1)it voorstel zot, aativatikelijk doodlopen eri daarna door de aticheiding

buiten behandeling blijvell. Hij had tia de afs,-heiding als lid van het Natiotiaal
Congres inimens 11russel ee,i aa,ideel in de totstandkoming vaii de Belgische
Groildwet van 1831. Hij werd iii niaart 1831 voor korte tijd iiiinister van Ji,stitie
van Belgif, en zo opvolger van Van Maatien. Na de trootisbestijging van Leopold
I in juli 1831, werd hij lid van de lielgische Tweede Katiier voor Brussel. Hij
overleed plotseling in novetiiber 1832.
1'1 Ell.R E-FRANC:( )14 VAN M EEN EN ((,r VAN M EE N EN) ( 1772- 18 58) studeerde aativankelijk

te Leuven theologie en filosofie. In 1794, het jaar van de inlijving vati Belgie bij
Fratikrijk, <tudeerde hij eeti halt-jaar in l'arijs, wKir hij eeti vurig revolutioriair werd eti
een atitiroyali t. Vatiaf 1797 vervulde hij bestiti,rsfuticties in Leuven (tot 1817). In 18()5
was hij katididaat voor het Wetgeve,id Lichaani vati het Franse keizerrijk. Iii 18()8 werd
hij advocaat bij liet Hof vati beroep te Bmssel. Van 1815 tot 1821) was hij deleidende
eli Stilwelide tiiail vati de Obscri,ateitr en daartiaast advocut iii eeli tilet geritig aantal

procesre,1. De Fratise tijd had Vati Meenen wars geinaakt van willeketing bestutir. Hij
werd daarotii eeti waar voorvechter vati veratit,voordelijk bestii iireti werkte, met 11.11]ie
geinspireerd door (:onstatit, eeti theorie uit itizake tili,listerifle veratitwoordelijkheid
voor de Cirondwet vaii 1815. Hij orie,iteerde zich daarbij overigens ook op tai vati
andere schrijvers. Van 1828 tot 183() speelde hij een belanglijke rol iii het toeii leidende
Zuidelijke oppositieblad de Cotirrier des pays Bas, waar hij voortbouwde op zijn werk
iii de Obsen,att'i,r. Hij was een belatigrijk lid van de 11elgische grondwetsconit,iissie vati
1831. Na ten koite periodeals Kai,ierlid, was hij vati 1832 tot 1857 voorzittervari een
kainer vati het Hof vati (:assatie; tevells was hij van 183(1 tot ! 836 en vati 1847 tot 1849

lid v:iii de Cieineetiteraad vall Bnissel. Iii 1834 was hij inedeoprichter van de Vrije
Utiiversiteit vaii Hnissel, waar hij hoogleraar was iii de elicyclopedie van de filosofie, later
iii de nioraalfilosofie, eii een aantal j.ireii rect<,r. Hij overleed in 111aart 1858.

"' A. Ilartl,616111)·, Ex·p<,st stm·i,irt dc· 1' tat des l'A 3'S-li·1 S, cli,pitis 1(' qI tiliziL·Ii,r· sii·il4' 1145,Fi'm traiti di·
pai.\ Sie,W d Paris, h' 3() m,11 1814, sitit,i dr q,14'/qi,<.s Misi'd5ratti,Ils stir hs,· sitik'j· di' a' traitc , Brlixelles
1014
1

131.irtliE'le,iir 1, /)(·septit'cni '111(11,· p,Lcs s ('t di ,(1„ic,Fnle,m'lit ,) irrcr, stliti· de /'rx·posi: slicalla ch' 1 'Fmt di.

P,irs-B,is, c'tr.. lirtixelies 18 15. Hij was echter iiiet de eerste iblg die eeli grotidwetiontwerp nia.ikte

litet illitlistenele veratinvoordelijkheid. 1-)it deed baroll 1 )eheere de liniges. zie diens bnet-v.iii 21)
deceniber 1 8 1 4 aail Willeni I,N A Bnissel. Sec-retaris vaii Staat. 6799.
1.

„

Art. XII: La person,ie de S.M. (Sa Majestj, PVV) est iliviolable: elle fait colitresigner les actes

On).11165 d'elle par I'zin de ses coilfeillers qui eli est respolisable". (101,1.'er,irniffirs. p. 55: voor de

rol vati de Vorst, zie p. 47.
'" Veniieersch, 'C),itst.1,111', p. 82.

1
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Ji:A N H E N R iJ(·,si:1,11 TA R rE c 'Al)£ 1 (1765- 1 831 ) was eell mitiklerikale advocaat uit Namen,

die tia de itilijving vaii lielgiB door Fratikruk eeti Frans bestuursambtenaar werd. HU werd

tevetis lid Vall de Raad van Vijtlioxiderd (iti 1799 otitbotideti) eii vati het Wetgevetid

lichaam, waaruit hij iii 18()2 door Napoleoii werd verwijderd. Iii die tijd kwam hij
welliclit iii persootilijk contact niet Benjamin C'.c)11Stalit. Tarte verkreeg otider Napoleoti
geeti etikele bestuitrlijkc futictie iiieer. Hij vestigde zich als advocaat te Brussel. Hij was
iii 1813 een vurig voc)rstaiider van de vereii iging. Iii 1815 verliet Tarte al tia drie
niaandeli de Obsirt,atii,r en werd de belangrijkste tiian in andere politieke bladetil" Hij

kwatii daarin proniinetit op voor de erketining vati nlitlisteriele veratitwoordelijkheid
eii voor de instellitig vati de daarrour tioodzakelijke Hoge IZaad. Hijwas tevens actief
als advocaat iii persprocessen. 1)eze activiteiten niaaktell Tarte tot persolia 11011 grata bu
de regeritig. 1)oor zijn kratiteti kwa,11 hij iii finaticiele probletiieti en iii 182(} kreeg hij
hovendieti een pleitverbod opgelegd onderinvic,ed van tegetiwerking van Vati Maatieti,
zijn grotc vijatid. Tarte deed vergeet-se verzoeketi 0111 bijstatid aan W illetii 1 eti werd eerst
vanwege grote schuldeti, vervolgens wegetis ziekte eii tamilieonistaridighedeii getiocidz.iakt tiieiiiories \· )or de regeritig te schrijven (1821-183(,). Hij kreeg daardoor iii het

Zuiden de reputatie vati overloper en werd iii tcite een tragische figi,ur. Hij beliield
ecliter op liootdpitiiteti eeti onatliatikelijk oordeel eti nalll iii zijii artikeleti 111eestal een
getiiatigd statidputit iii. Overheidsfuticties werdeii hetii geweigerd, maar vanat 1824
1110clit hij zijn beroep als advocaar weer uitoetellell. Hij pleitte iii augustus 183() liogbij
Wille !11 I voor de erket 1 11i1ig vati de 111 itiisterifle vera, i twoordelijklieid et i stelde lie, 17 v<,or

Vati M.iatieti spotitaa,1 te otitslaa,1. Hij overleed op 7 julli 1831.

3. Onzekerheid over ininisteriile verantwoordelijkheid, het jaar 1815
1)oor het \vegvalle,1 vati Vati Hogendorps parletiietitaire aatiklachtreclit uit de Grimdwet
vaii 1814 was er eeti 11ierkwaardig otieve,iwiclitig stelsel otitstaaii. Dit werd iii de eerder
aatigeha:ilde broclii,res vati Tydetiiati en 1)e Keverberg expliciet en tiieer inipliciet ook
iii de Obsirpatt·,irgesigtialeerd. 21 Het effect van Vati Hogendorps beoordelitigstbut werd

dus wel opgetiiet·kt, 1,iaar 111eii had daarvoor geeii verklaring. Voor Belgie werd de
Grondwet v;iii 1814 overigens pas relevatit vatiat- tebruari 1815 toeti foniiee| beketid
werd dat Noord eti Zizid eeti ectiheidsstaat zoudeii gaan vormen. Iii diezeltile iiiaatid
.11 bekritiseerde de Ohsm',itel,r de (Srondwet van 1814 als te joilg eli te reg|ellietitair.--

-" 111 de St,n·,illant ( 1816). de lA·rain·-Stin,till,Int (1816). de l.ibi;ral (1816). de .itcrain' Btlec ( 18171821) Cll LIC Il,witlit·,„i (1821 - 1821), daarti.,ast publiceerde hij tiog iii alidere kraiiteii.
2, paragraat 4. putit 6, IH.W. Tyilctiiatil .-latimerkillic,i op di· Groilihi,t't:

" Hoc,filstuk

De

Keverberg, R&#i·x·ions stir 1,1 111, hincia,nci,talc.
-- Obscrvatelir. I, p. 84-85 (19 1-ebruari 181 5.) e,ill, p. 93 e.v. Hiertegeti kwalii Van Hogetidorp
op iii eetibrief- aaii de Obst·n,ati·lir, die hij op 23 t-ebruari 1 8 1 5 aati Willetii 1 voorlegde, Br. e,/

Gi·d. V. p. 44(1-443. Hij tiierkte iii die briet- op dat zijil C;roililwet niet jolig was, 111.lar
gebaseerd op eeuwenoiide tiindatiieritele wette,1 lift de LJ<)urgotidisclie tijd, die ocik hadliell

gegi,ldeti te,i tijlle vati de itepubliek! Hieruit blijkt dat Van Hogetid„rp op dat tilotile,lt Zijil
'Bourgotidische' illitlisteriele verailtwoordelijkheid Cart. 1(14 (;rw. 1814) nogititact waatide.
In t-ebruari 1815 was hij zich ke,itielijk iiog tiiet bewitst vaii Zijtl bet)ordelitighti,ut ill de

grotidwetscollitilissie vall 1814 itizake art. 1()4 (;rw. 1814.1,1 de brief reageercle Vall
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niaar bet bl,id repte niet vati een lacutie itizake onschendbaarheid eti verantwoor
delijklieid. 1)e tictick was ervoor te zorgen dat die begitiselen wei expliciet iii de
toe kotiistige

Grondwet (dierail 1815)zotiden staaii. Ttissent-ebnianetiatigtistus 1815
werdeti met het oog daarop door de ()bscrvate,irtalrijke sigiialen afgegeven.-" Het incest
pertitiente daarvan was een ptiblicatie tiaar aarileiditig vati het instellitigsbesluit vati de
grotidwetscotiiniissie vaii 22 april 1815. Alop 27 april drlikte de Obs,·ri,ati·tir dit besluit
aftiiet daarbij een 'Essai d'lin projet de Colistittltion'. voorzien van concrete bepalitigeti

itizake de kotiinklijke otiscliendbaarlieid en de Iiiitiisteriele veratitwoordelijkheid.

De regering had weitiig op met de kritische tooti vati

24

de ()bscri,£1 k tir. FratiK-ois

otitdekte als eerste hoc vrc,eg de regeri,ig begonneti was met het tegenwerke,1 van
het blad. Zij wist eeti wig te drijven in de redactie.15 waardoor al iii mei 1815 de
tiieer gematigde lede,1, te weten l1arth616,iiy eti Tarte, opstapte ii ti it de redactie.
Barth616my zou op 2 dece,iiber 1828 opetilijk iii de Tweede K 2111 er verklaren dat
kritiek uit 1)en Haag op een bepaald artikel heni had doen opstappen ilit de redactie
vati het blad.'6 De 'nationale' vijand Napoleon maakte geduretide de maanden april
tot juli 1815 iedere kritiek op de regering vrijwel otimogelijkl. en de regering
hoopte dat de Obsen,atcitr een tiatuurlijke dood zoil sterven.'R 1)it gebeurde echter
niet, het blad werd iii plaats daarvati feller en succesrijker.
Vaii Mee,ieti was, wat de millisterifle veraiitwoordelijkheid betreft, er iliet gertist op
Nog tijdetis het beraad vati de grolidwetsconitiiissie vati 1815 waarschi,wde hij tegeti
2'1

Hoge„di,rp i,i,k c,p het gri),idu·etsi,Iitwerp dat B.irtli616111yili febrilari 1815 hill gepublicecrd.
11 ()/,sc,1,(ittill. 1. p. 5,38.61.213,214,2311 (polivc,ir mod6rateur van de Konilig): 11. p. 36-37.
24 Als preanibule van deze juist niet 'reglenientaire' Ii,aar begitiselgrc,ndwet liloest dieneti ee,1

verklaritig va,i de 'droits publics' van de burgers. te o„derscheiden iii vier foorten: droits
naturels. droits politiques, droits constitutiontiels eli droits civils. Zie resp., ()/,scrikik//r, 1, p
289-295 (6 april) e,i p. 385-395 (24 april 1815).

" L. Fratigois.

Elitc· c'i i ( hz, , p. 1491 1. Iioot 44. Op 3 1 liici 1 8 1 5 rapporteerde proctiretir-getieraa|
1)aliiels a:iii Willeti, 1, dat liarti)016,i,y, Tarte eri (:arti)11 he,ii bij brief haddeti geti,eld geeti
(liiede)eigenaar o freclacteur vati de 0/,scrvati·,11·illeer te zijil eii bed:inkteri zij voor een bij deze

"

gelege,iheid ontvange,i ko,iinklijk eerbewijs, AltA Brussel, papiereii V;iii (;obbelschroy. IV.
p. 148 V°. ia„iris aaii Wille,111.
Hrk- 1828-1829, p. 1(16-11,8. Procuretir-gellera<11 1),aniels liad heili l,ij bnefvan 2(1 april 1815
gewaarsi-huwd dat eeti artikel Cover de jun·) uit atlevering 22 vmi de ()/,sc·nwtetir slecht was
gevalle,i e,i dat dit afbreuk kon doe,i aa,i de reputatie van het blad. 8.irth616niy liad zic|i torn tot
Falck gewe,id (aa,1 ,\·ie hij het blad reglilier toezond). 1)eze verzekerde heiii dat het KH vati 2(1
april ii iet bcdoeld was 0111 de otilatild iii 1 8 1 4 herftelde persvrijlleid terug te ciraaieti. 11 laar alleell

ge0,·lit was teget, de -1(1.(MMI Botiaparti,ten iii het ko,ii,ikrijk. Falck had zich ,lechts loveiid
uitge|.iten orer ile Ob.jc·n,atc·111: 11.irth616,ity's rede staat ook iii de (:„tinier drs Pdy, Bds vati 2 ell
4 dec·e,iiber 1829.

1)e allesbelieer eiide (,()rlog tegen Napoleo,1 snleedde rcicir korte tijd een ongekende ee,iheid

titsseli Ncic,rd eli Zilill. 1).iariti paste liiet de kritische betiaderii,g v.iii het regieiii door de
C )list·rl·,118,r.
2H

Volge,is prcicureur-getieraal I ).itiiels verloor het bl:id dagelijks a.iii debiet ei, zi,u lift \\·aancliijiilijk v.ilizelt- 'te tiiet lopeti'. Niets d()eti zc)u eve,1 effectiet-zijn gils het ititrekke,1 z'aii bet 'octrc)\·'
(de verglinilitig oiii te mogeii venchij,ieti). Regen,igsaa,idacht zou het blad iii de kaart spelen.

Het blad met succes vc,or de rechtbatiketi bretigeti. leek otiuitvoerbaar. Vati der (:apelleti aaii
F.ilek. IH juli 1815, NA, Sta;itssecret:iric, 6546.
'"

Vgl. C )lism,akt,r. 1, p. 396-4111).
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onveratinvooidelijke iniiiisters (11, p. 11)5). Tijdens dat beraad leetile zowel bij Willein

1 als bij Vati Hogeiidorp tell oi,rechte tiog de verotiderstelling dat de hiervoor iii
hootdstiak 2 beschreveii beperkte itidividuele tizinisteriele veratilwoordelijkheid zou
gelden."'Toeti iii augusttis 1 8!5 d e lacune iii de tiieuwe (iroticiwet gelimidliaatil bleek,
gat-dit Van Meetiell uiteraard te detiken. Aangetionie,i nlag worden dat hij zicli hicrover
direct ot-ilidirect heeti verstaail iliet cell ottiieer Belgische ledeii vati de grotidwets£0111111issievaii 1815."Waarschijillukhebbetidieledeitopbasisvan deuitspraketi

vaii voorzitter Vati HI,gendorp aativankelijk bizitienskamers nog gerziststelletide
uitlatitigeii gedaail. Er zoo tiiitiiJteriele veratitwoordelijkheid zijn als voorzieiiing

tegeii iiiachbtiiisbruik vati de regeritig, had de voorzitter tijdetis het beraad
111eeriiia|eii verklaard. 1-let zwijgeti van de Grondwer ko,i mede daarom tiog steeds

positiet'worden uitgelegd. De Observate,trwees de coticeptgrond\vet dati ook niet at-.-'2
Oiii zekerlieid te krugen, was het wachtell lili op de parletiientaire praktijk, ofu·el op
de \vuze waarop de regeritig zich zou opstellen iii de Tweede Katner tijdetis de eerste

zittitig oiider vigeur vati de (;rotidwet vati 1815, die officieel op

16

oktober 1815

a.itivitig
Al snel bleek dat de ()bsc·rpati·,tr zolaiig niet hoetile te wacliteii, liet blad werd al

eerder uit de drooiii geholpen. Ei,id septeiiiber 1815" verscheeti te lirussel eeii
aiionietiie brochure: Rt.·th'.xto,is stir l'i,tteret *,taral de tous les Belges. 1_)eze statiide
vc,lgens de ()bscrv,in·,trblijketis zijii iiihoud vati de regeritig." Opvallend was dat de
brochure eerst de li,ftrotiipet stak over de Obsen,ani,ren vervolgens duidelijk niaakte
datkritiek opderegeringongewenst was. Wij hebben ilogiliet dieiiationale Etigelse
geest, heette liet; zodra wij daara.,11 toe zijn, laat meii d,iii onze mitiisters en hull
werk .iativallen. Vai] Meetietis batige vernioedetis werden bewaarheid. Bij eeti
dergelijke brochure gilig inell twijt-elell aan de Vorst, schreeihij (111, p. 167). Op
16 oktober herver clier,i het blad Li· 1,7,qi/a,it, dat dadelijk begoii at-te geven op de
01„tii,it,·tir," enkcle w·eken later gevolgd door her nog vijandiger blad Les lipli i,i ·rides di· 1' 01'i,ti„,1 (hierna de Ephigint:ridis). Weer een blad waarvaii wij de gelegeiilieidsvader zijii, schreet-de ()bs,·rv,itt·,ir (111, p. 328). Intussen was de zittitig vati de Tweede

Katiier geopetid eii hadde,1 drie ge\\·otie vergaderiiigen placitsgevotideti, de eerste
op 4 tiovetiiber 1815.1)e kritiek daarop vati de ()bscrvat ·tir was veriiietige,id, waiit

"

Toi tititiiniaal tiici 1 141 5 gi,ig Willetii I 11(}g ilit V.111 liet liejtitali ciaarvali (hotifilstuk 2. paragr.1.1 f

4, pwit 6). tem Ul Vati Hoge,idorp dit tezelfilert,jd volliield 1,1 de gri„id\,·etsc„,ilnii„ie vati
1815 (hootil,tuk 2. paragraat 3, putit 4-lci).
'

Di)trelige e'11 (,e'tidebie,i „·areti vnetide„ vall de (.)list·n,att·tir, Br.

cit

C.,·d., Vl. p. 21)6. G,·ch·,16·Jint

Ic„ 1·ah-k, p. 177. cell Coiltact t u bse 11 Falck eti de ()bst·m itt·,ir iii .iii gustu, 1 81 5 vid ee,1 tussetiperSOOIl. ()11/Stdatt, 11, p 58(1.

- Obst'rvakilri I I. p 287-299 eli p. 369-371; het bl,id wees wei expliciet op de leemte ilizake de
o,ischendbaarheid eli de nli,listeriele veratit„·c,ordehjkheid (p. 368).
"
Otiiineus was al: Stir h' Priyet dc toi /i,tid,ime,ital, par uii 13elge, 1_.1 H.iye Jugustus 1815,
.

Obsen,atctir 11, p. 372.

De atioilietiie auteur, 'un Belge' zou J.BJ .(;. I'lasschaert (1769-1821) geweest zijii. Lot- vati

de (lazim· (-7,Wralc (de staatscourant iti bet Zuideti) duidde ook op regeriti bellioeillis,
Obst·n,att·i,r, I 11, p. 158.
':

()lismwtctit· III, p. 17(1-171 ei, 265-266.
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"'

al dadelijk cotistateerde het blad dat iii strijd inet de Grotidwet werd gehatideld.
Wat de staatsrechteluke rolverdeling van de Koning en de ministers betrof, lieten
de ministers niets te raden over. Zij traden iii de Kanierop alsofze onverantwoordelijk waren en schoven telketis de Konitig naar voren, meldde de Observatctir (III, p
292). De berichtgevitig vati het blad ill deze periode viel niet in de sm,iak bij Willetii
I. 1)eze schreefop 22 november 1815 hoogst persootilijk aan de Nederlandse gezant
te Parijs dat de Obscrvatritrzich in iedernumnier leugetis,lasteren valse interpretaties
pertiiitteerde. Het wachte,1 was op een foi,t, die dadelijk vervolgd zou wordeii op

grond van de nog vigerende Code 1'6nal.37 1)e woede van de Konitig w.is weI
verkliarbaar. Corifortil de opzet van Van Hogendorp achtte hij zichzelt-veratitwoordelijk voor het wettige regeringsbeleid eli niet de nlinisters, terwijl de Ol,servateit r
de ministers op alle regeringsdaden aansprak, alsof de Koning onschendbaar en

daarotii onverantwoordelijk was. De krasse uitlatingeti van Willein I kwame,i
wellicht mede voort uit het feit dat hij geen alternatiefhad voor de Belgeti. Het kan
zijn dat Van Hogendorp desgevraagd tegenover Willem I heeft volgehouden dat zijn
directe parletiietitaire aanklachtrecht tegen ministers ook zonder concrete bepaling
iii de Grondwet weI degelijk gold. De ministers haddeii iminers een eed op de
Grondwet afgelegd Maar h oe zou W illem 1, 215 hij hetaanklachtrecht Zoll erkentien,
zich de onschendbaarheid en daarmee de Engelse combinatie van de hals houden?
Willeni I zat in eeti lastig parket eti speelde hoe dan ook hoog spel iliet Zijil

ontkennitig, want de verwerpitig van de Grondwet door de Belgen had de
verhouding tussen Noord en Zuid al op sclierp gezet. lie otitkenning versterkte die
tegenstelling en vergrootte het gevaar vati een Zuidelijke coalitie ttiSSen de
katholieken eli de liberaleii iii de Tweede Kainer. Heide groepeti hadden eind 1815
al ernstige grieven tegen het regietii ell de grote harmonie tussen Noord en Zuid
iii de gezatiienlijke strijd tegen Napoleoti eerder dat jaar was vervloge,1.
4. De Eph6rn6rides als bestrijder van de Observateur
Behalve de al genoemde brochures verscheeti er een maandblad dat speciaal gericht was
38
tegen de Obsert,atctir, de boven al getioettide Ephi,1il rid . Dit blad zou later
volkomeri in de vergetelheid raken, maar vanwege de bijzotidere rol die het zoit
3()

.

I;ij de behandeling van de deficitwet. eeii wet ter financierilig van 4(1 iiiiljoen guldeii. het
aandeel iii cle kosteii van liet rijk 0111 Napoleon bij Waterloo defitiitiefte verslaaii.
'- 64·,h·,21:sti,klwn, Vill-2-p. 9.
" Bij briefvan 2() april 1 8 1 6 schreefVan Hogendorp aan Willetii I: "Ik heb zo even iio 6 van de
Eplitindides otitvangeti. waariii de Obscivakfir zeer aardig gehekeld wordt. Dit doet goed in zo
verre men inet redetiereti volstaati kati: daar waar de Wetteri geschonden zijii is ineer noodig, of

1

,

de overtreders ke,inen geeli paleli iiieer iii huii,ie stoutheid, en de welgezindeti worden batig."
Br. c·,i (ird., VI, p. 2(12-2(13. Van Hoge,idorp kende dus herkonist en doel vati de Epli ·mbides.
Het blad konit nierkwaardig getioeg niet voor iii Arthur J. Vernieersch eli Helniut Gaits,
Ripertoire de le presse Bnixclloise/ Repertorimi van de Brusselse Pen (1789-1914), Mee delen,

Leuve!1/1'aris 1965, 1968. Het wordt wei een keer genoenid door I)e Bc,sch Keinper.
St,wtkmdier .erschicdcm:c vail Atch'rhitid tot /830, p. 481, tiiaar als een blad dat alleen Belgische

opvattingen zou hebben weergegeveli. 1)it is apert onwaar, zodat ik De Bosch Ketiiper verde,ik
vali eeti atleiditigs,iiatioeuvre. 1)e redeti daarvoor Zou kulinen zon het ophouden van de reputatie
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speleti iii de discussie over de tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid, verdietit de
herkoinst eii de verschijnitig \·an dit blad speciale aandacht. Door een spelitig vati het

lot bleet- eeti decl vail de roilitilelige finaticiele verantwoorditig bewaard.4' Die
4[j

afrekeniiig vond ill 1825 aan Wi[lem I persoonlijk plaats door de voortiialige toeziclitho,ider op het blad, de initiister van Politie voor liet Zuiden, graaf De Thiennes de
Lombise.+2 Bijde stukkeii st,iurde de graafeen brief vati Falck aan hetii vaii 28 februari
1817 retour aaii Deti Haag, waarltit blijkt dat Willein I persootilijk goedkeuring
verleende tot de voortzetting van het blad (per 1 april 1817). De Kotiing gaf, blijkens
Falcks briet, iii een aaii De Thienzies gestiturde 'note'41 aan op welke wijze die
vooitzettitig tiioest geschieden. Falcks brief en de 'note' vati Willeiii 1 tiiaken zeer
aatitiemelijk dat deze zelfde regie voerde over de inhoud vati het blad.
Iii plaats van de normale oplage van 600 kende de Epli&ni6rides bij de start eeti silperoplage vati 2()(,(I exemplaren, zij het tijaar kort want het blad vond geen aftrek.44 Het
blad verscheen van oktober 1815 tot juni 1816 en vati april 1817 tot maart 1818.45 Het
eerste illimiller vall oktober 1 8 1 5 veegde de vioer aan itiet praktisch iedere vortii vati
oppositie. Een artikel daariti richtte zich bladzijdeii lang tegeii de Obsen,ati·t,reii betichtte
het blad van kwade trouw. De Obsen,ati·iii·wist dadelijk uit welke hoek de witid waaide
eii sprak de Eplititi ·rides regelrecht aan als spreekbuis van de regeritig. De itihoud vati
de El,1*,ti#rides staiiide v.iii verschillende schrijvers.46 In april 1817 lekte de naaii, van

van zijii vader. prof-. Melchior Ketiaper ..1. Steur, 'I)ocunieliten betret}-etide het oiitstaaii der
gmmdwet van 1814', BAIGH, (78) 1964, p 266-267. toolide aaii dat l)e Boscli Keliiper gukkeli
11 ia Iii pilleerde.

1-)e .ir. hieveti vali liet 111itii:teric vali 1'(,litie vati l)e Thietities gitigeti iii apri] 1 81 H over tia.ii·
Justitie, tiiaar ze bleveti tiiet bewaard. NA, iiiventaris Justitie. 2.(19.Ill,p. 17, par. 3, Indelitig
11 ivelitarlb.

Het was geheel aai, de regeiziekte vati Willetii I zell-te datike,i dat deze 111.ip a.li) de veni ietigitig
01 itsii.ipte. 1 )e 11.eketika i iier drolig, op grolid vati liieziwe regels acliterati Jail <)p eell di)chargebe51ilige voor ile 111i1iister #,111 l'olitie. die d.lardoor jareli tia dato (i11 1825 vi)oi tiltgaveli
gedaaii 1111817-1818) alwiog de krr·iratities liic>est overleggeii
'2 NA, Stailtssecretarie, 5684,12 iiiaart 1825, letter 3. Her pakket uukketi vaii i )e Thielititie

4I

berat gegevelis over verspreidilig, verkoopcijfers, reketii,ige,i e.d. Het bevat geeti gegevei15
over ile c,prichtilig. itistructies eti fi,iaticieritig over de periode 1 8 1 5-1 8 1 7. Het ill 1 825
gerer<,Linkerde pakket werd ketitielijk iliet bij de vrc,egere stukken (216 die iiog besto,idell)
opgeborgen eii oiitsnapte wellicht daardoor aaii de vertiietiging.
4, 1)eze 'tiote' \verd helaas niet aatigetroti-eli, ook niet iii de door 1)e Thiemies tiagelateii papieren
iii het fatitilie-archiet-De la Boes,iBre-Thietities ill het 1Ujksarchiet-vati Bergen (Hetiegouweii),
Iioch iii de restatit-collectie van het nihiisterie vati l olitie voor het Zuideti (18 15-1 8 17), die door
NA Den Haag werd overgedrageti aan ARA Brussel.
44

De oplage vati atlevering 1-4 was 2()41(1: viti 4-11 1(1(1(l et] vati 11-19 6<)11.
45 Volgens atlevering IV, p. 1(19 vcrscheen het blad in oktober 1815 (door itibitidilig otitbreketi
precieze data). Waarom de uitgave werd otiderbroken, is Iliet duidelijk
..
1)it ontgiiig de buitemvacht iliet; zie Lillie J ,\10,Isimr It' Ridacte,ir des Eplikinirides dc I'(Minio,i
door L.W., Brussel januari 1816 (iti NA, Staatssecretarie, 6547) eii Jolimal ch' Gmid van 8
deceniber 1815. hi zijii eiiidrapport aan Willeni I van 3() niaart 1818, p. 1(), iioenide De

Thietmes ook nir. JJ· Drault, de secretaris vati zijii al opgelieven tiiitlisterie, ali ietiiatid die
artikelen had geleverd voor de Ephtimtrides en raadde hij de vervangitig van het blad aan. NA,
Staatssecretarie, 6025, stukken bewaard door De Mey van Streetkerk.
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hoot-dred.icteur Vati Hoeckhout ot- Vaiiboitchotit4- uit.4 De 111oeder vati Willetii I
betreurde dit iii ee,i briefaan eeti atiibass.ideur Fagel van I I april 1817.'"Joh.itines Kitiker
tioetiide iii zull Harka,litit,er de El,lit·mi'·rides opetilijk eer, 111inisterieel blaadie...Maar dat
het duidelijk 0117 nicer gitig illtistreerde het t-eit dat de regeritig vati okt<,ber 1815 tot

oktober 1816 onder iiieer de Staatscotirant voor het Zuide,i. de Gazetti· GOI, ral des PaysBas (de Alqi'metic Ni·derlatidsc C.oitrci,it)

inzette oi11 via aankondigitigeti en loveride
recetisies het blad beke,id eti poptilair te t iaketi.2 In de Gazette vati 1 deceniber 1815
stond een ware oorlogsverklaring aan de Obst·rvatritr eli werd gemeld dat de in oktober
versi hellen EpIWmtrides de hatidschoeti tegen dat blad zoit op,iemen. De (;azetti· stupte
met zijn kritiek Op Vall Meetien toen deze in augi,stus 1816 als genieetitera.idslid vati
Letiven bij de on tlizillitig vati eeti borstbeeld vati Wille 111 I zich loverid over de Vorst had
uitgelaten.'11)it werd gezieti als een ultienie vemedering voorde 01,scrvatmr. Aatikotidigitigeii vati tiutiitiiers van de

Ep litiii tri des

hadden voortaan plaats in atidere bladen.

i,

1)e Observati tirkreeg 'uitnodigingeti ' otii voor de aittoriteiteri te verscliij,ieii e,1 werd
soms vervolgd, onder meer voor de tekst van een lied.s-' 1)e redactie was echter
beheildig iii zijn foriiiuleriiigeii eti een proces verhoogde juist de poptilariteit vati
het blad. De regering sch,iwde ook het inzetten vall minder frisse middelen niet.
Zo had de Obscrvatctir, behalve van vervolgitig, last van vreenide pottenkijkers
('niasqi,es') en werd geprobeerd het blad op te kopen (VII, p.231-232).55 Toen de

F JJ· vati Boeckhout (1772-1827) was eeii f21 ititikatliolieke ex-Jacobij,i. die vanal- l Ai 4 iii
brochures delierenigiligtoejuichte. Hij werdin 1817 inspecteurvan de openbareregisterse,ide
donieine,1, NA. ininisterie van Fi,ia:icien, 1813-183(1. (; 1815. Bij Le Court. Am,nymcs. p. 232.
375. 55.3, 841 eti 1246 wc,rilt hij cotise,luent JJ. Vatiboucliout (eti nergetis Vm llc,eckhout)
getioeiiid. Zie ,Y,or Vaii 110eckh<,ut oc,k: Bic,fraphic· ,\ittic,tw/r. dl. 2, 1868, p 574-576. wilarill
staat dat hij eel i glitistelitig was vati Falck. 1)it voniit eeti nadere itidicatie rcior die,is berrokketiheid bij het blad, watit waaroiii zou Falck anders iii betrekking hebben gestaa,1 11,et deze verder

obscure atiibteiiaar? 1)e rapiereii Falck iti het NA bevatten geeti brieveti vati of a.iii Vati
:M

110eckhotit, over wie wei etikele stukken bewaard bleven iii het Kot,itiklijk Hitisarcliiet, Kollitig
Wille1111, A 35, XVI!1,116.
Ectigeheim gratificatiebefluitvan I (1 april 1816 bevatte allee„ de itiitiaal vati Vaii 13oeckhout eti
de redeti voor de gratificatie: voor ijver betoc),id bij de red,actie v,in de EpIW,1,fridc·s.

(it·de,lkst,11.L'fit, Vill-2-p. 1(12. Vgl. haar brief-\·ati 9 april IH 17 aaii Van Hogetid„rp. NA, Van
Hogetidorp, 94.
" U. Kilikerl, Ht·rkcla,1,1,·r, Ill. 1817. p. 221), zie ook p. 23(1.Vgl. /di·in, III. 1817, p. 57: "Dit z,11
zekerlijk cip de overledetie EpliG,12rides slaan. Maar dat ·as toch ook ee,1 elle,idig boekje voor
het oi,gitierk. waarvt)(ir het dietie,i tiioest. Wij hebbeti er eetis eeii woord over ge proken." Zie
daarvoor Hei·k,taitii,ri·, Ii, 1816, p. 219-237.
''
Zie de atleveri,igen vati 9 oktober, I eii 6 deceniber 1815.18 en 21 jatiuari. 12 e„ 28 febrtiari.
14 91121 niaart. 6 eti 15 april eti 25 septelii her 1 8 16; 50111 S werde,1 uittrekcels opgetiolii en, r gl.

C )h.,m•,th·„r. V, p. 392-393.
'
-

'

11'ill,elir,ltion (lit Bilste ile S.,11. Gitillattint· I. etc. Lotivai,11816, Kiiuttel 2437().
Zie het./i„,rit,1/ dc la lit'leiqI,c' vati I april eii 4 Ii,ei 1 8 1 7 et, de Ora It' vati I juli eli

7 september

1817.
:#

()list·,7'aritir, VI, p. 371 I, VII, p. 225 eii XII, p. 152.
Het bl.ill niaakte geeti nieldiiig \·,iii i,isluipitig. iii.iar iii iizi,istetis 6·On atider geval is er bewijs
dat de regeriti g zicll c)<,k d:larval i liedielide. 1 )it had pliats bil de vervolgitig val, eeti redacteur
vati het./t,tit·,laid'.liti,t·rs, NA. J,istitie geheitii. 2.(19.1) 1.459. Iiota vati 13 j.iliuari 18 Ic). Ik iii.iak

iiielditig vaii dit ge\'al onidat V,iii Maaiieti da,irbij kentielilk loog tegeit Wille,11 I. I lij wcci
op 22 jai,uari de Fratis,112111) eti ier aari als <cliri j ver vati eeti artikel. tem·ijl hij *itids 13 jallti.in

i

lt)
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kans zich voordeed werd ridacteur d'Ellioungne op oneigenlijke gronden otitslageti
uit zijii atiibt als belasting ,ntvatiger.

5. Van Hogendorps kennelijke ontkenning van ministeriile verantwoordelijkheid in 1816

De eerste otliciele uitlatitig over tziitiisteriele verantwoordelijkheid kwain vati
.,1

117 i 11 ister vati Fitiaticieri Six v.in (Dterleek i,i de Tweed e Kanier op 7 febritari 1816.

De tiiitiister zei sleclits:
"Onder eeti koniiiklijke regering waar de miliisterj niet veralitwoordeluk zijii. kali
cell oppi,iitie iii de vertege,1. I,ordigilig meer seliadell Jail tilittig Zijil
Merkwaardigwas dat Sixzeite reagereti opeerdere ititiatitigeti, geda:ininde Kmner,
iiiaar het was tiiet ditidelijk welke otwietis uitlatiiigen hij bedoelde.'7 HU sprak de
otirketitiing bovetidien terlo ,ps uit zoticier etiige argutijetitatie. H ,e beknopt ook,

iii de bew ,orditig vati de otickeiming is t<,cli iets vati liet stelkl v.iii Vaii Hogetidorp
herketibaar. De uitdrukking 'konitikluke regering' doelde op de eigen veratitwoordelijkheid vaii de Ko,iing voor hit wettige regeritigsbeleid. 1)e ontkeniiitig vall Six
vortilde, hoe kort eti oilgelliotiveerd ook, de ot-ficiele bevestigilig vall het zwijgeti vall
de (;roikiwer va,11815 e n vall de daarop gebaseerde regeerpraktijk sinds oktober. 1)e
regeri,ig had ke,inelijk gewoon eeti geschikt illoillelit atgewacht, wat werd bevestigd

door het tegelijkertijd verschutieti van eeti verdediging vaii de ontkeiming in de
lipli ·„thides.'M

1)e on[ketinitig otickete,ide een laiigdurig debut iii de pers over millisteriele
verantwoordelijkheid in de jareti 1 8 1 6 eii 1817. Sotiiinige Belgische leden van de

grotidwetscommissie vati 1815 hieldeti itietibuiteti de Kanier vold.it de Grotidwcit

,·ati 1815 wei degelgk hit priticipe vati de mitiisterifle veraiitwooidelijklieid
|li,|digde,' ' ,#'ac de vcrwarritig 11.1[uuilijk vergrootte.

vali de gouvertieur van Atitwerpen wist dat Van Mectien (later bleek dit d'Elhoill,glle) dc
sclirij\'ei· was. (2·dcnksttikkiti, Vill-2-p. 452-453.

"' H/K, 1815-1816, p. 76.
'- Ol,st·n':Itt·111. V. 1816. p. 318. V.iii Meeticii deed

c,liderzoek tiaar clit raadsel ell ,prak er zijii

verbazitig over uit. ( )111itat de ( )bsen•,m·tir de Ephi:,i,Jrid,·s Jadelij k herke,id lia d a Is regeritigs-

blad, lag het aa,itiemeti vati eeil verb.ind russell de uitlating vaii Six eli het artikel in (le
I:'phizm,·ricit·s voi,r de ha,id. Van opzet aaii regeritigszijde blijkt iliets uit Lie Kabilietsraadi,otzilen

vati die zi'eek. resp. Uit die peric,de. NA. Staatssecretaric. 6(,51.
EpiK·,itbides, t-ebruari 1816, p. 155-167, het artikel liceti als titel: '1)e l'abus deS morS'. Ecti

artikel it, het jalluarilluiiltiier, p. 143-152: 'Thecirie ni,uvelle des pouvoirs politiqueh'. liep
vooruit op de verdediging #·ati de otitkeii,iii,g vati Six iii het t-ebriiaritiuiiimer. Het erkeilde
descheiding derillachtetiot'trias (p. 15(1-151). Het stelsel vati Vati Hoge,ilorp verollder,telde
de trias, dat rail Vati Maa tiel 1 011 tketide deze. Zie hi,otilstu k 6, paragraat- 1. 1 ).1[ de ( ; rolidwet
v,111 1 8 1 4 Cell Jus ook die vaii I H 1 5) ititgi n g val i de tri.is werd at op 1 jitiii 1 8 1 4 dic,r Ta rte

"

Callet. (1('tic,iks,zikii'ii, VII, p. 879, a.„igetioitieti: "La Lutistitutioii des l'ayb-Bas Utiis ci)titie,it
uile sJparatioli bieti ddteritiii,te Lies pliuvoirs
1 )e eerste die <)petilijk Lic erketillitig rail litillisterifle ver.ilit\r·oorilelijkheki claillide \ ·as
1)<,trellge. A.lilleidilig Lia.irtoe vortiide eeli voor,tel v.111 de T,#·eude-Katiiervi„,rzitter tell
aaiizieli vai) de eerste itigekc,ine,1 petities op 21) LiCCeiiiber 18 15.1 )aarin h.id hij liet recht van
burgers tot het itidietieti ervati ill twijt21 gerri)kkeii. Ecti Katizercoilliliidic had daarciver eeii
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1)e otitketitiingin de Ka m erhadplacits in .1.itiweziglieid van Vati Hogendorp.""toeri
tic,g woordvoerder nainens deregeritig."' Hijsprak na Six en zweegiii alle taleii over
deontkenning, waardoorhij deitidruk wekte hets t.indptitit van Six te delen.'12 Voor
die Belgische Tweede-Kamerleden, die lid waren geweest van de grondwetsconi-

niissie vati 1815. lag het voor de liatid hiert,it afte leide,1 dat Vati Hogendorp
onbetrouwbaarwas. Iii die conimissie liad hij weliswaarde Eitgelse vortiial-gewezeti,

maar herhaaldelijk het bestaati van de individuele voriii bevestigd.
Waaro 117 zweeg Vati Hogendorp? 1)e (intkeritiitig door Six had otigetwijfeld pia:its
iii opdracht van Willen, I. Deze was gericlit tege,1 de opvatting dat mitiisters voor
alle regeringsdaden parle,nentair veratitwoordelijk wareii. In die ziti zal ook Van
H ogei,dorp achter de ontketiti ing liebbetigestaan. Hij zal moeite gehad hebben lilet
de suggestie van eeti volledige oritketitiing vall de figlitir. Tegelijk zal hij zicli er vati
bewust zijn geweest zelfde oorzaak te zijn van de lacune in de Grondwet. Mogelijk
plitte hij troost uit het feit dat tezelldertud via de Epli#m#rides 41 ecti begin werd
ge,iiaakt niet eeti paging tot reparatie van de lact,!ie iii de Gmtidwet en had hij daar
zelf (tiiede) de hand iii. Iii de verdedigitig vati de otitkeritiing vati Six herketineii we

in elk geval de door V;iii Hogeiidorp ontwikkelde variant, die de (expliciete)
otischendbaarlieid vati de Ko,iitigafwees.44 Het artikel brak een lans voor oppositie

iii de geest vati cociperatie, poneerde de grote eige,i beleidsveratitwoordelijkheid
van de Kotiizigeli bet recht vaii colistructieve kritiek, niaarbleet-ilitertiiate vaag over
het aatideel iii de veratitwoordelijkheid v.iii de niiiiisters.

verslag uitgebracht. waarciver op H februari 1 816 het debat iii de Katiier werd geope,id. Op
9 februari trok de voorzitter zijii voorstel wegeis gerezeii liiisverstatideti iii. Hierdoor kc,ti
1)otre,ige zijti al gedrukte en zijii iii „ritwerp al op 7 februari verspreide speech tiiet tiieer

uitsprekeri. Zij,1 rede bevatte ee,i via,iimend betoog over de volstrekte vanzeltspreketidheid
vati ministeriele verantwoordelijkheid. Hij was daarop ingegaan omdat bepaaide petities
fpraken van schetiding van de wet door n,inisters (lees: de regering) en wellicht ook vatiwege
de ontketinitig vati Six cip 7 febrliari 1816. I)e redc vat, 1)c,trelige verscheen later zonder zij,i

"'

voorke,1,1is in cle ()/,scrl,akitr 1816, V, p. 225 e. v.: zie liiet tianie p. 264-265.1)otretige schreef
op zij,1 beurt liever vooraf,·ati de publicatie te hebbet) geweteti, miar Ii,im Iliets Vall Zijil rede
terug. idem, V. p. 379-381.
Uit het t-eit d.at Six de oritkent,itig uit,prak. k.iii wellicht worde,i afgeleid dat Van Hoge,idoq.
het daar niet liiee eelis was. Hij heeft ill dat geval Wille,ii I tiiet kutitieti aflioude,i vati dem

oritketiliitig
Vati Hogeiidoq, 1,·as op dat Ilioliletit fc,rii,eel Keen tiiinister. 111aar vice-presidetit vati de Ilaad

vati State, die teveiis zittilig h.ill iii de kabinetsraad. Hij verdedigde iii de Kanier gmeti met
nii 11 ister Six de begrotilig als ware hij m inister eli zo zag hij ziclizelf oc,k. Hij sprak iii 1816
dati ook v.111 zijii afscheid vati het tiii,iisterie.

(ls·er de (,titkelitiitig v,iii Six A geeti „· ,ord te vitiden iii de pliblicatiec of papiereil va,1 Van
Hogetidorp
Uit correspotidentie tiiet Willetii I. Br. i·i, (,c·d.. VI. p. 189 01 32-34 blijkt dat hij ketitiis
11,1111 va,1 d,it blad.
'.,

f:/1/1,·in,·mic·s tebruari 1816, p. 164.
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6. De onjuiste analyse van Van Meenen
Waaroin was de lacuiie itizake tiiinisteriele veratitwoordelijklieid in de (irondwet
vati 1814 gehand haatil iii de Grotidwet vati 1815? Wat voor plati ot-doel diende het
negereii vaii de besiheideti wetisen vati de Belgische ledeti vati de grotidwetsci)iii-

missievan 1815, dietiietiiieer haddetigevia.,gddaneetigaratitie tegetililachts,iiisbruik vati de regeriiig? Waarc,m had voorzitter Vati Hogetidorp de Belgische leden
zatid iii de ugeii gestrooid? Vati Meetieii trad eliid t-cbruari, begin inaart 1816 iiaar
buiten 11iet eeti alialyse.t" Hij colistateerde een breuk iii het regietii vanat- het
mometic dat de (;rotidwet vaii 1815 vati kracht was gewordeti, dat wil zeggeti vaiiat
augustus 1815 (V, p. 141). V66r die tijd had de regerilig respect geti,ond voor de
recliteti vati de 13elgeti, zoah bij het opheffeti vati de persbreidel door Wille,11 I ill
1814" in wareii voor die recliteii garatities gegeveit, zi):its iii het instellingsbesluit
vaii de grondwersco,11,11issie Vati 1815, iii de Conventie van Londe,i (de acht

artikeleii) eti iii het Verdrag vaii Wctien. Maar van:it- de pr ,clam.,tie vati de
Gr<,tidwet van 1 815 waren de gerechtvaardigde verwachtingen van de Belgeii iii
ijle rook opgegasin. Vatiatilat monient waren zij als tweederangs burgers behatideld
eii waren er raadsels eii tegenstrijdighedeii. Vati Meeneti noemde de sainetistelling
va 11 h et iii iii isteric otibegrijpelijk, waiit 017 rechtvaardig, „tipolitiek, oi igu ii sti g v()or
de natic,Iiale belatige,i en ,tiverenigbaar met de belangen vati de Vorst zelt. 1)it gold

ook vocir bet bilitietilaiidse et) bititetilatidse beleid vati het ti,itiisterie, zijii wetgevitigsprojecten enz., eliz. Vali Meetieti had, zo schreef hu, een en ander ee,1 tijdje
aaligezieti eii gewacht nict zuil kritiek rotdat hij zekerheid had gekregeii over de
H·are regeritig ititeti[id. HU wilde ecti \·er\\'Ut wegeii otitijdige kritiek voorkotiieti.
(V, 132-133).
Het gonsde destuds iia de val vati Napoleoii iii Europa vati de geheinie sanienz,veritigeti. 1)it verklaart achteraf wellicht illede de curietize atialyse vati Vati Meetieii.
Hij had de coticlit3ie getrokken dat de oude Hollaildse oligarchie aati het werk was,
m,t naine die v.iii de provincie Hollatid. 1)eze had zich verkocht Jail Etigelatid eii
was nii aa,1 ilietis willekelir underworpeti. 1)e acht artikelen I .111 Lotideti, eeti

Hollaiids-Erigelse overeetikutiist. buiten de lielgeii oill eli tell koste van hull
belangen at-gesloteii, haddeti, zo vero,iderstelde Van Meeneti eeii geheinie annex.
1)e itihoi,d daarv.iii koii ilien radeti op basis v.iii wat de regering iii de praktijk deed
(V, p. 142-143). Hij schatte in dat Willetii 1 buiteti die atinex stond omdat deze iliet
iii zijn belatig was. Hij ilaill aaii dat deze alA eeti verstatidig p orst geeii aii dere keus
hail dati het dagelijkse regeerwerk :iati zijn illitlisters over te laten.

-'

()bsi·nuttitr, V, 115 p. 129 e.v., iii.Ii. 141-143.
()ok iii zijl) redevi)erii,geli iii 1 8 1 4 was Willelii 1110gliber.ial. Hij vi)lgde tcxti lit)g de lijil Vall
Hoge lid >rp. Vati Assen sc h ree t op 4 111 ei l 83( b .iati Vati Maa, ie n: "hi de 13elgi , he a.1 11 sprakell
Vail de S„uvereille Vor t iii 18 1 4 heeti c,ill lad. i ikei idheid :1110*ziti mgheiii eetie 111 c itigte \·.111

„·oordet i en uitilrukkitigen gebruikt die tot allerlei verdert-cluke gevolgtrekkingeti a.i ixle iditig

hebbeti gegeven. Zij hebbeti mij dikB·ijls gehitiderd bij inijii kleiti opstel 'de Sourereit,iteit
1,iet uit de (;rondwet, illaar de (,rondwet gebouwd op het begillhel deri,pgedragen Sc,u\·ereinireit"'. NA. V.iii Hoget,doqi, 1 19913.
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Vati Meeiieil zat er iliet zijii atialyse bihoorlijk tiaast. Hij begreep drie ditigen tiiet. Ten
eerste was hij te weiiiig politicus (111, p. 2), Im her gewiclit vati zijii eigeti rol eii die vaii
de ()bsen,attitr als voortiaainste spreekbuis vati de Zitidelijke liberaleti, te besetreii. Teii
tweede tiiiskende hij de centrale rol vati Willetii I zelti als werkelijke spil van de regeritig

Teti derde doorzag hij tiiet dat Willetii I de lielgeti
collectieve tiiinisteril:le verantwoordelijkheid.

ervati

verdaclit i,it te zij,1 op

HI,e kw.1111 V.111 Meetieri aaii het detikbeeld vati ditistere 111,ichitiaties vaii H ollaiid?

1)it was liet gevolg vati de bejegetiitig vati het Zuideti door de regeritig, die zoivel
grote verbazing als woede opwekte. Waarom werdeti, zo schreet- hij, tijdetis de
eerste zittitig vati de iiicu„·e TK·eede Katiier bepa.ilde Nooidelijke \\·etteii op zo
botte eti otiwettige wijze a.in het Zuideti opgedic,11geti? W,1,110111 werdeti door
Zuidelijke Kaijierledcil aatigevoerde arguinetiteii 11iet serieus genot,ien? Als
voorbeeldeii nuellide Vati Meetien gevalleti dat de tioodzaak voor eeti bepaalde
wetswijzigitigtiiet vaststotid, dat de bestaande Belgisch e wet sitiipeleren rechtvaardiger was dati het Noordelij ke alteriiatie feti dat dit laats re b o vei idie 11 hi strij d was iii et

de (;rondwet!"7 1)e regering trok er zich gewoon niets van aan (IV, p. 327 en 341)
e.v.). Vati Meeneti constateerde dat de cliaos dagelijks toenatii"H eti kwatii daaro111
eerst tot eeti verinoedeti (IV, p. 345) en vervolgeiis tot de conclusie (V, p. 142) dat
er eeti plati achter moest zitteti vati de Oulle Hollatidse oligarchie. KI,nitig en 11.itie

zouden zicli iii een klap kutizien otitdoifn vati die kiiipetide kliek eii daartiiee
Hol.ind vati het vertiederetide Engelse jtik klititlell bevrijdeti. Maar de Hollaiidse
oligarchie trachtte haar ilitschakeling te voorkometi door onder het motii van
'utiiti,rmiteit' haar 'ordre civil' op te leggen aaii Belgie. Aldus zou het Noordeti ce,1
supreinatie vestigeti over het Zuideii eti deze Zoll zicli 11iet beperketi tot het terreiti
vati liet recht. Vati Meeiien zag de ultieme <,nderwerping ('usurpation', V, p. 147)
vati Belgie iii het verschiet. Er was de Belgell al veel otirecht aaiigedaaii, 1111.ir dat
stelde nog niets voor, schreef hij e,1 hij deed eeil sotiibere voorspellitig
"11 est Jolie temps de vous le dire, lielge, (...) c)11 vouh eli prOpare d.,1151'011ibre de

plu< rudes, de plus hiimilialites etic(,re." (V, p. 145)

Hun taal, wetteii, itistellitigeii, zeden eit gewoonteti, ja, tilisschieti zelts hiiti
godsdietist zoit de Belgen wordeti 011ttionieti e,1111ititie en geheitne praktijken

zot,deti tiiet ·ordeti geschuwd 0111 ze eeti pijtilijke eti langzaine Hollaticise
opvocding te geveti (V, p. 145-146 eli 129). W.it gitig de Obscrvii It'll r h iertege 11
doeii? Als de rechtvaardigheid vaii de Kotiitig eti de wijsheid vaii otize volksvertegetiwooriligers £)1is niet voor deze ratiipeli kiltilien behoedeii, schreef hij, 1.iat otis
dati ee,1 gede.Iiktekeii tialateii, waantit blijkt dat we ongelukkig wareti, tiiaar nier lat
ot-laag; dat we recht steldeti tegenover list, geweld eti overheersitig: dat we willekeur
eli kw.ide tri,u\\·hebbeti otittiiaskerd en ze te scliatide hebbeti gezet voor liu eil het
tiageslacht (V, p. 146). Hij O11tvou,\·de vervolgetis eeti progratiitiia vati 11) putiteii

"

Vati Meene,i sigtialeerde eeti tieigitig bij Lie regerii,g 0111 zich op te werpeii als authetiticke

'.

Vaii Meetieli had geeli idee vali wat lietii lic,g te wailite,1 stolid; vgl. ()/,st·n,ah·lir XVIII, title),
p. 42, mmt.

uitlegger ra n de (; rcilid wet zi), ider dat deze dad n·our cet i basis bood, ()b,cn,ilti·lir, V, p. 65-69.
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0111 het cilirecht op .ille tiiogelijke 111.1,1ieret) :iati te tolie,1 en .12,7 de kaak te stelleti(V,

p. 147-148)."'
Wille!11 1 was iii de ogeti vati de Obsc·i·i,atc·ttr iii tiiaart 1816 tiog steeds de gevatigetie
\'ati zijii iiii 11 ifterf. Zo otireclit\ aardig e ti d 0111 k<,ii hij zi iet zijii dat hij deze gatig van

zakeii rrijwillig toeliet. Intitvfeii was V.iii Meetie,1 er ook rati overti,igd geraakt dat
de lielgisclie leden \·ati de grotid\\·ctscoi,iinis9ie rail 1815 wareii tiiisleid. Iii Iiiei
1816 schreet-de () bs (i p,i kiti dati o ok dater sprakewas vati dubbelzititii ge wei i ditigeii

en bedrieglijke verzwijgitigen iii de Grcindwet vai} 1815.

711

7. De reactie van Van Hogendorp op de publieke geest in Belgi8

Eeti opzettelijk \·erspreid cii daard„or uitgelekt advies vati Vaii Hogetidorp a,711
v,111 april 1816 veroorza.ikte eeti ware rel iii liet Zuideti. Iii liet flotdeel

Wille!11 I

da.1 1 va 11 0,·erde publieke ge eu hi 11 elgie' ' stelde Vati Hogetidorp dat de Belget i m,1,1 r

0Jii ditig wildeii: terugtiaar Fratikrilk eti Fraiiseitistellitigen. waarotiderbijitiiplicatie
ook Fra,Ke (lee#: Etigelse of- c<,Ilectiere) itii,iifterifle veratitwoordelijkheid. Met
11.itiw \·erlic,le,1 111iti.iclititig roor de watikelii,oedige Zuidelijke broeders deelde
bore,itiiee ter V.iii Hogendorp ee„ Antal zware uitbratiderc Hit. Foniieel gold zijn
doiiilerpi·eek \\·elis,r·,1.11- .illecii de liberale vihril\·ers (de 'tlieorivte,i') eii de daariiiee

verbotideit katholieketi (de 'dweeperij'). Iiiaar bet stuk koti tiiet Iialaten de indruk
re \\·ekke,1 alle lielgeti op de korrel te neine,1. Ik 90!11 de belatigrijkste kritiek vaii
Vati Hogetidorp „p: meti had het gewaagd het Noorden belachelijk te m.iken. mell
hoopte op de tert,gkeer vati Nap<,leo,i; iiieti geiioot bijval iii de schotschrifte,i van
Fratise ret'tigieK eli 111eti gebritikte alle beschikbare tiiiddeleii oni zicli al- te zetteii

tegeti het Noordeil. Warell n·ij 111,1.ir Fratis. was het tiiottc). Er was sprake vaii
k\\'.1,1 dwilligh eid, 1vatith <,er ·el erii og lieel veel iii allkeerde,\\·aser .ilzi, veelbereikt.
011.,ccept.ibel war,r.it de theoi-isteii (lees: de ()hier,wk,tri.f.) haddeil gewaagd. 1)eze
\T·ildeti eeti eigeti staatktindige theorie (lees: de theorie vati (.0!istant. uitgewerkt
dc),ir Vaii Mieiieii). - \\·aar ze prat op gitigeii. doorzetteti. Op basis daarvati hadden
ze grotid\\·etsoittwerpeti getiiaakt eti veelkritiek geleverd eti iia aanvaiikelijke Stetill

\ uor (,ro,id„et en regeritigsbeleid hadde,1 ze teiislotte de zoorkiur gegeveii aaii
Fra,ise itictellitigeti. Citiacceptabel ook wac her \eizet vati de rootiise bisschoppen.
die de eed op de (irotidir·et h,iddei) verbc,deii eii die valf untzag voor de KI}tii!ig
veiticdeti. Zij k\\·,1171eti latigs eeti atidere redetieritigtot dezeltile ilitkotiist, de Fratise

begitiwleii. 1,e be\\·ijzeti. piiblicaties iii deze geeft, waren volgeris hetii 111 iederf
liatiden eii h.iddeti zeer veel kwaad gedaati bij otikii,idigell.
Vati Hogeiidorps veri\·ijteli gituigdeti v,111 eeil groot gebrek .1,in realiteitsziti. Zelfs
als de Belgeti , olketirechtelijk iii 1 8 1 3 geeti reclit op zellbeschikkitig haddeti geliad,
wat m i nG te,is di scti tabel was . d,111 \\'as e eti p 11 blick e bevesti gi tig da arv.in 11 it Zijil iii 01 d

"'

I

Het result.iat hien·a,i itiee,i <erie .irtikeleri citider de titel: 7)roit public. 1 )£1 projets et def irsais
de w br·etrioti de l'ordre civil Ilell que'. C )bsc'rt,<in·tir, V. p. 12<)-148: 193-217: 353-379.
()1,sc·n•,th·,ir. VI. (111ei) 1 816. p. 5.1 )eze kritiek gold dits niet Wille,i, 1.
lit·. c.li (: d.. Vi. p. 347-35H.
V,iii Hogelidorp blijkt geccitifrofiteerd Illet Licilkbeeldeli ,·at) Ccitictaiit.
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politiek gezieti onwijs. 1)it gold temeer, daar de nutiieriek zoveel sterkere Belgeit
de Grotidwet vati 1815 hadderi vcrworpeii met als gevolg dat niet aa11 de veretiigitigsvoorwaardeii, de acht artikelen van Londen, was voldaaii. De verdediging Van
Vati Hogendorp vati het gevi,erde regeringsbeleid vc,rtiide ook voot· liet overige
geeii bijdrage tot oiiderliiig begrip. Wei bleck daaruit dat Vati Hogetidorp de
(-)bscri,att·,ir tiauwkezirig had gelezeti.'-' Veel 111isverstatideti wareti, aldus Vati
Hogetidorp, liet gevolg vati de gebrekkige verslagleggitig vati de Tweede-Katiierde-

batteii eii verder lioe,iide hij de Zoidelijk liberaleti ililiggetizifters.
Twee wetsolitwerpen waren volgetis heni ontiodig afgestemd iii de Tweede K.1111er.
Het is zeer de vraag ot- Vati Hogeiidorp op dit piint gelijk had, her betrof zeker
vanuit de optiek vaii de Belgen, die op goede grondeti uitgingeti vati de sclieiditig
deriii:icliten, dubieuze otitwerpeti. Vati Hogelldorp wees de kritiek at-olider lier
motto dat het gitig 0111 het oprichteti van het gel,oziw, lict pc,lijsten knii later. 1)e
kwade geest iii de Tweede Kaiiier was volgetis hetii ook geblekeii uit de tegetistatid

deficit\vet ter regeling vati de oorlogskoste,1. Soilitilige Kaiiierledell
haddeti, aldus Vati Hogetidorp, toegegeveti dat vati die kwade geest oproer te
duchten viel, atidereii 'dat er de geestelijkheid otider roeide' Ziedaar, aldus vati
Hoge,idorp, eeti voorbeeld waar het de 'tegenpartij' (lees: een coalitie van liberalen
eii k.itholieketi) teitelijk otn te doen was. Hij bedoelde verzet tegeri het legitieiiie
gezag en plakte daarinee de Belgeti het etiket op van tiiuiters. Wat de Konitig
tegen de

betreft, deze was door de 'theoristen' at-geschilderd 'als eeti sukkel onder deti plak
v.111 zijne Mitilsters74, liiaar tedereen kon Zien dat dit otiziti was, olildat de Kotiitig
,

dilidelijk zelt-regeerde.
Vati Hogetidorp verdacht er iii fcite de Belgeti op dat tiloiiletit al vail iii het geheiiii

de in.ichtsovertiatiie over het Noordell voor te bereiden. Volgetis hetii haddeii de
alom verspreide ptiblicaties ook de heitiielijke bedi,elitigeii vati de 'hootileti' a.iii het
liclit gebraclit eii d.1.irotii zoii tetislotte de waarlieid zegeviereii.-4 1)e regeriiig, zo
schredhij pathetiscli, giiig onder de rvoelitigeti haar vaste gatig eii deed .11 het gciede

wat zij k ,ii. Het opzienbaretide advies vati Vati Hogetidorp zelf vortiide al het
bewijs dat die gatig zo vast tiiet tiieer was, 0£,k al probeerde hij de scliijii op k
hotideti dat er tiiets aaii de hatid was.

Willeni I hield ititussen, tegeti de zin vaii Vaii Hogetidorp iii, vast aa,1 zijii
voorgetioti)en, vour de Belgeti tiiitider bel.istetide, fitiaticifle beleid. Hij wilde nict
het risico lopen het Zi,iden al dadelijk vati zich te vervree,iideii. Meti kon, zo had
hij Vati Hogendorp toege\·oegd, 0111 twee iniljoeii tiietise,1 de keel tliet tocktiijpen
aa 11 m eer dati drie m iljoe 11.76 Laats tge noe inde zag d 00 r het voorge 110 111 en filia Ilciele

beleid zijii hele levetiswerk: de Cirotidwet, de positie vaii het rijk iii Europa eti de

'

Vgl. Br. cit (.1, VI, p. 169.
+ Br. ,·,i (1,·d., VI, p.349-3511.
hi oktober 182(1 zou liij 111eer precies aaiigeveti wat hij tiiet dit wo,iderlijke proza bed„elde:
'
lk Ilail ill illuil groot .idvn v.111 1 H 16, hz>otilstuk rail Liell pliblicke gee,, gezegd. dat twec
partijeti 111 de Zitide|Uke lircivitkieli elk.ttider de hatiL{ gegeve,1 haddeli tegel) de itegeritig."
"

M. mhd.,V, p. 165.
Br. i·ii ( A'd., V. p. 141 1.
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r·rijhaiidel, iii ge\aargebracht. Voc,rlie,11 vortiide vrijhatideleeti abcolute voorwaarde \ooi het herotel vati de vroegete welvaart. 1)e coilcessies vati Willetii 1 2711 het
Zii iden zo Li deii die vrij liaiidel oi i iii ogelijk 111.ik eti e,i tia d iii ig zijii voor zowel N oord

alf Zuid. Er zoii eeti verschiiivitig vati hi=t zwaarteptitit bitineti het koilitikrijk ,·ati
Noord tiaar Zuid ilit roortkometi en dat was tegell de oorspronkelijk opzet.
V:iii Hogetidorp h.id eind 1815 11 het begin vati eeii Zuidelijke coalitie zien
opdoei,ieti en die leek zich iii de loop van 1816 iiog te versterketi. Hij schreefop
I febritari 1817 a:iii V:iii Asseii:
"lk Ob.en·.iteur ijvcrt roor Fofre (de prie ter-redacteur vall de Spectateur, het
1

\·(,ortiaa!)iste kitlic,lieke blad. P.V), eii deze vieit de:i Observateur Chet rot)rnaaniste
liber.ile lilail. I'vV). zodat ile coilitie tuRse,1 de heide Oppositiepartijen ,)pet,baar ii.'
Zijii grote Trees v„(,r ee,1 giheime Zziidelijke coalitie bleek tijdetis een reis door

het Zitideii iii 1817 volkonieii o,igegrozid. Hij tioteerde dat liij, eii dat tekeiit hem
te l i ro, te 11 11 i t . ti c,g i 11 eer ge lij k li a d ge li a d d a ti h ij a I d a ch t i ti za k e d i e f a i 11 e t i we i k i n g

"Ik mecilde teffe,14 te beliierke,7. ci,it d.tar geeli groi,t ge,·aar iii gelegeli H Ji roor dc
Regcritic. ei, dat deze flegts reclitz·.iardig h.id te zijil om de klem te bewareti.
Het ger,iar ,·211 eeti ,\-cikeli]ke lillie w,ls ilitliSSell al sterk at-ge110111eti. Oilld.it de
katliolieke clerus zich iii de l<,op vati 1816 tegen de sametiwerking met de liberaleii
h.id gekeerd. zou deze iii 1817 geleidelijk eeti stille dood sterveii.7" Achterat-

0,itkeiide Vaii Hogeildorp de allitillitlitie iti zijii rede over de publieke geest op alle
Belgeii te hebbeii aigevutird. 61)eze vc,Istrekte logeti is algetiieen verspreid.
•Rt,

8. Pogingen tot reparatie van ministeriile verantwoordelijkheid?
Wekeretieveii tenig tiaart-ebrtiari I H I G.E r wasiets tiierkwaardigs tiiet de verdedigiiig
, ,1 11 de <)11 tkelillilig vall 111 illisteriele ver.1 1 , tw ,ordelijkheid in de 1)1,/16,14:mh·s. Tarte-cadet,

rc,(,niialig red.acteur vati de ()bsin,an'lir. kwain 1 Is eerste op h et spoor vati het tweevoildig

doel v.iii het .irtikel. Het ptiiiiaire doel was iii elk geval, blijketis de i,iho,id, eeti
o i ide!·bc, zi\\·itig \·a i i de afu·ijzitig \·ati 'Etigelse \·erai i twoordelijk heid'. T.1 rte reageerde

iii eeti .irtikel \·ati c, april 1 8 1 6 iii de .11(·ictirc·-Ntirt,(·i//atit op tifee hooidstellitigeti. Dit
\\ .,reti de stalli,igdatde K oti i ii g it ic·t „i,srh t·,i dh,t ar e ti ze l t-" p 0 l i t i q u e iii e t i t e t a d t i i i ii i s t ra -

Uitgereke,id deze ene belatigruke zil, liet de kleilizoot, v.iii Van Hogendorp zolider el,ige
.iaticluidiiig \\·eg uit de vercie die hij publiceerde iii Br. ·,1 (kd., VI, p. 396 et, 3'37: zie
daarroor bet liiatitiscript iii NA, V.iii Hogetidorp. 117(1.
'

Br. i·ti (,c·d., V, p, 166.
Zic hiencic,r de iii lb<29 heruiturge\·eli: IL)livier Leclercll. .1//ocittioits

,m ,-Irrgi·

1·t

alix t·,11h,1/i,lm s

di'> Ri),s Bily stir /'impittit drs ,/t,arit,i·; Ii/,tr,th:, c·t catistittition,ic//rs, Britxelles 1829.

"' Bitdnlet'11.1. r. 266. L.iksheid vati Willeit, 1 Ti·.1 volge,is aatiteketiitigeii vati V.111 Hi)geiidorp
uit 1831 I de c)<)rzaak geweest va,1 liet grote verzet nii de Zuidelijke katliolieke,i iii de jareti
1 8 1 5 eit \·c,lgende. Door liiiddel ,·.iii eeti liieliic,rie r·.717 septei,iber 1 8 1 5 had hii de Kc,tiing
a,itigespoord oiii te zo,geti ,·oc,i- goede hi4schoppe,i. oiiidat Jaar zoreel vati atliitig. Vaii
Hi,getillcirp zc)11 op deli ditur Wille,11 I zicii .11: cle grcite i,i,rza:ik \-111 de tili:lukki,ig \·ati de

\·eretiiging. Eer*t had deze i„ Wei,e„ get:iald. \·er\·c,lge,ic liad hil liet katlic}lieke Zi,ide,1
(,11,1,)dig tege„ zich iii het hartia, gejaagd. daania had hil de vrijhatidel de tiek onigedraaid e,1
te,iclc,tte had hij 'ziin' (;rondwet verkracht. Zie resp. Hi·. et, Cc·d.. VI. p. 273, 279-281) e,1 283.
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Iiv e ni e n t - v e ra 11 t w o o rd el ij k w a s t ege ti o v e r d e t i a t i e" ' e ti d e , t e l l i n g ita t d e n i i t i b te rs

anders d.iii iii het Etigelse stelsel iliet veratitwoordelijk ,i·areii, 111.1.ir gehotidell de
wil v.iii de v 0 1-st Li i I te voercti zo 11 der otiderzoek eti tegens praa k . T.irte le idde hieri, it

at- dat hi't gitig oiii eeti verdedigitig Vall de otitketitiitig vaii Six eii traclitte het
tegendeel te bewijzen. In eeti vervolgartikel van 12 april 1816 gitig Tarte ook ill op
art. 177 Grw. 1815, de bepaliiig itizake de stratbaarlieid v.iii 11,itiisters roor
anibtsinisdrijveti. Hij cotistateerde dat iii het /4,/1#1,1,gricit·sartikel (p. 164) erketid \\'erd

dat tiiitiisters vervolgd kozideti wordeit. 'poiir cause de trahisoli 0,1 de Collcussioil
ou d'abus de cotifiatice'.82 Maar als 111111isters stratbaar wareti voor (regeritigs)dadeti

iii strijd met de Grotidwet d.iii moest de Kotiitig daarvoor onschetidbaar zijii. 1)e
schrijver v.iii het Ephc:1,1(:ridc·sartikel sprak ziclizelt- inet atidere wooideti regeti,
coiicludeerde Tarte. Hij kwaill iii et Op de gedachte dat de Koti iii gheide iegelijk kon

zijil, deels tiiet eti deels weI onschendbaar. Dit was ecliter wat het artikel op bedekte
wijze suggereerde, niet als itiiplicatie dat er itiderdaad cell lilinisteri fle verailtwoordelijkheid bestorid, tiiaar allecti voor regeritigsdaileti iii strijd met de (Cirotid)wet.
Eeti eii aiider contoriii het stelsel vati Vati Hogelldoip dat de Kotii,ig zelf ver.intwoordelijk hield voor alle wettige beleid. De Belgeti ZO,Idell deze vatia,it \'.111 Vaii
Hogendorp iliet begrijpen, oiiidat deze haaks stotid op het Etigelse eti Fratise
voorbeeld eii op de tlieorie vati Cotist.„it.
Voor de goede verstaander bevatte het artikel ecliter eeti sigii.1.71 dat de onrketining vall

111itiister Six tiiet absoli,ut bedoeld was. Ook al doorzag hij de strekkitig Iiiet, Tarte
begreep wel dat er eeti opetiing werd gebodeii eti dat voiid hij be,iioedigetid. Het
gitig oin eeti hele lastige materie, schreethij, 211 het was geeti exclusiet-Nederlatids
probleetii. Ook iii Fratikrijk eli elders iii Europa boog lilell zich over de vraag hoe
te konieti tot eeti goede wet itizake de mitiisterifle veratitwoordelijkheid.N' Er was
volgens Tartc volstrekt gecti redell tot haast. 1)at de lielgische liberaleil heleiiiaal
iii et u it w are n op d e ' E tige Is e ' o t-c ol lecti eve veratitw o o rdelijkheid bew L es Tarte later
dat jaarbij zijn besprekilig vall Deic, .110*tai·chk· vati Chauted i,bri.ilid. Hij lioe iiide de gra.it'
eeti charlatati eti vertootide geeti etikele tieigi,ig om dietis pleidoc,1 voor liet aa,ivaardeti
M4

vati de vertrc,iiwetijregel over te 11,711cii.

()ok Vati Meetieti Iia,11 tel stellitig regeii de ,ticketitii,ig vati Six (V, p 318-328) eti
otiderketide het belatig van de oiltdekkitig vati Tarte (XI, p. 6(),XIX, p. 41(1),111,7,ir
ook hij cioorzag de ware bedoeling ,.iii het artikel tiiet.

It

/:),lit;,ii,srides, I, 1 8 1 6, p.164. Aldus \\·erdiii tebruari 1 8 1 6 her begrip politieke veraiitw,)<,rdelijkhei,1 voor het eerst iii het Noordeti get,itri,duceerd. l)eze tekst bevestigt de atialyse vati
de opvattilig val) Vali Hoge,idorp, eeti nili,i5teriBle veratitwoordelijkheid zotider expliciete
majkm&& WJ.

'2 1 )aartiiee werd op creatieve wijze het begrip litisdrijveii iii futictie begaaii van art. 177 (;rw.
1 8 1 5 illgevi,ld.
.,

Eeit vergelijkbaar betoog ill de Libcs,·al vaii 1 I januari 1817. l' artikel: 'lle*polisabilid des
miilistres' c>liLli*rteketid illet eeti X. Nergetis iii Europa is .11 eei expliciete regelitig. Iii de
Nederla,ideti zwijgt (le (;rotidwet. Niemaiid heeft i,og durveti colicluilereti ti>t cle '11011respi,tisabilitd des i iii n i,tres'. Fratikrijk eti de Necierlatidell liebbe,i belatig bij eel 1 0,1 partijiii ge
disciissie.

',

.\/crairt·-Stin,cil/,int van 11.12 e,1 15 okti,ber 1816.

Ilx

Hi)()1 m i uK 4

Eeii otio,iistotelijk bewijs dat de regering aldtic al iii febrtiari 1816 de deur bewust op
eeti kier zette K·oor reparatie vati de grotidwetslanme is er 11iet, 111aar hetgeeti udgde,
111aakt

dat zeer patitiemelijk. Tarte beklaagde zich er op 4 april 1817 iii het./oimi,1/ de la

th·(eiqi,i·" over dat de regeritig zijn weerleggitig van de ontketinitig van Six iii de Ali·retireStin•,·i#,mt doc,dz\\·eeg. Hierop reageerde de I.i1,11('·iii frid,·s van niei 1817 zeer expliciet

mit het aitikel 'RespotisabilitO des Mitiiftres. l .Opotise A Moiisietir TARTE, cadet.
A\ocat.' (11ider verwijzi,ig tiaar dietif .irtikel vaii 4 april 1817.H" 1.)eze oste,itatieve
titel liet tiiets 1,111 di,idelijkheid te \\·etifeii over. hi dit artikel geeti verhi,lde opetiing
meer. zoals die iii het artikel ilit 1816. iiiaar klare ta.11 "La lactitie ect Ovidente" (p.
1

97 ) e 11 d e ' rui vi si 0,1 p rJ v i, e d e la l o i ti) 11 da 111 e ti ta i ' 111.1.1 k te e e ii v e rbe teri ti g ge t ii a k k e -

lijk!»- Het z\\·ijge,1 vati de Cir„tidwet over de iiiitiisteriele veratitwoordelijklieid
lieteke,ide. aldits het blad, dat tiiiiiisters flechts iii geval van 'trahisoii. coticussioti
et abus de cotifiatice' vervolgd korideli worden. Hier,iiee herhaalde het blad tiieer
expliciet wat het iii I *llc, had gesteld eii daar \,oegde bet 1111 het volgende aa,i toe:

Eeti roorzietiitig waarbij iemand (lies: ee!1 111itiister. PvV) veratitwoordelijk was
jege119 de tiatie voor kotiitiklijke dadeti iii strijd Illet de publieke rrijheid, de
tiatioiiale oiiatliatikelijkheid e,iz. \\.79 oniiiifbaar. Het lag lili eetiniaal tiiet iii de aard
\·ati de tiieils 0111 zich .iati de i\·illeketir vati foortgetioteii te onder\\·erpeti! Kniii
/8 I

ili e t f u gge st i e s, h e l p i l l e t h e t o p L u l l c 11 ·a ti d e la c u Ti e, s c h r e e f h e t b l a d, ti i a a r h o zi o p

iliet te beweren d.it de illitlisteriele veralit ·oordeliikheid al bestaatiii uzr· ziii ("dins
le setis que \'oils |'etioticez"),Kant d.it zoii eeti werkelijke regeli,ig blokkereti.
1

),7,11 mee stelde de sclirij ver de Z il ide lijk e liberaleii vocir de keus . H oll de t i j ullie \·ast

2.111 jullie opvattitig. lees: die va,1 C.u,istant en Vaii Meeneti, die tieerkwa,11 op de
Eiigel e cofiibitiatie, d.111 \rordt het iiiets. AIG jzillie ecliter bereid zijii \\ ater bij de
,\·411 te doi'ti. 1.iten we dati satiie,1 ceti coliiprotiits becletiken.
Het 4,/i ,i,Jridi·sartikel va,11817 hield overigetis volledigvast aati de uitga,igspiinteii
5·.iii dat vati 1 8 1 6.H e t deiiiotistreerde <,ptiicuw aa,ide h.aiid vatigrcitidrritsliepalitige 11 dat oii c <telcel ·ezetilijk v.1 n liet E i,gelse vei·scli i Ide (p. 1 ')3- 1 95). 1 )e aard ·ati
de Nede,·latidse kOllillklijke ziiacht, zo werd gesteld. was aiiders dati die vaii

Etigelatid eii de Obscriwtctirdie eree„ tieutrale niaclit van niaakte, deiiatureerde hetii

"

Op p. 16 R hreet- Tarte: Er is gee,1 rerschil tuscen (,lize en de Engelse C<,listitutic inz;ike de
basii: het ki,nitipch.,p. (mistant (Rt'lli·xii,its (1814). p. 8) gat-volge,is hei„ de tekwt voor de
tioodz.ikeli ike .lativulliiig vati citize (;ri),idwet. 11,1!iielijk: "Le pozivoir rc)yal appartietit ati roi.
Le poit\'oir exdclitit-est COilfi ' i des i,ii,1 Atra." Ta rte lieritinerde aati de imtketitii Iig viii Six
m de TI·eede Kmiier eli de heftige weerleggilig ila.in·aii door het K.iliierlid en lid ,'all de
grolidwetscoliiniissie 1 815 1 )c,tretige (()/,st'Ii·,itti,1 V. 1816. p. 24 1 -278). 1)e Eplicmirides had

"

Keli iktijilig iiiet de \·er,ledigitig vati de oritketitiitig rati Six oc,k beweerd d,it de Kcitii,ig niet
oischendbaar was. Ik bestreed dat. 111,iar kreeg geeli antr ·oord, aldus Tarte.
E./1 ,FmMdic. 1817. p. 184-199. De sclirilver dee|de lilee d.it het.irtikel verla.it \\-as wegeiis de

o n d erb re ki ti g i ii de v ersc li i i l i i t i g v a ti h et bl.id . Zi e v oo r e e n 1.1 te re ve nv i i zi l i g ii a .ir de d i i cii +si e

tuffeti TaI-te eli de

EPIR'·1,1 ·rides: Biblii,111<,1,ir Belei,Wi'. veil. 1,4' liz·raise„1, jal,ilari 1819, p. 1 -19-

15(1.

"

T.irte liad iii artikele,i v.iii 2 ei, 4 april 1817 iii het.b,tinic,/ de /,1 Bi'leiq"c g.epleit \·nor grotidwetsherzieitiii g tiiet het (iog op cle in\·oeritig ;·aliti jit,isteriele veratit\\'00 rdelijkheid. Ilitidee
was du: 71 gelaticeerd voord.it cle

44&#b

Elihc;lik;ritic·s. 1>417. p. 189-19(1 e,1 147-1 )H.

liet ccm,retiseerile 111 zij; 111eit)61111mer.

U B S L I<. V A I E U R I: N V A N I ) E H A N I ) (, 1 . W E l i: N A A N B O I ) C, Il l.) N t ) W t·. 1 '611 1. It Z 1 1: N I N C,
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tot eeii 'poilvi,ir passif eti tot eeti 'zero'(p. 188), ecti abstractie otideaal wezeti (p
f (lees: de regering) het Etigelse en Franse
192). Deze tekst bewijst dat de
stelsel (te,1 otirechte) tiiet elkaaridelitificeercle. C'.oilht.ilit zagde 'poltvoirtlelltre vall
E. P 11 i7,1 # ri d i*

de K c) 11 i i ig tiiet als e e 11 passieve 111.icli t. iii.1.Ir als eeti actieve sch eids rechter, die 1110 est

itigrijpet, als de atidere drie iiiaclitcti ill colitlict raakteii Ht-,lit de rails liepeti.
1)e atialyse vati V.111 Hogetidc,ip, c,tivirl de uitkoinst vati de Etigelse cotiibill.irie,
stotidexpliciet iii het E.ph ,iti:ricic·sartikel getioetiid (p. 195): iii Eiigelatid vernietigdeti
de regeretide miti isters de Koiii 11 g ('1'.im iihilatioti Lili Motiarque') . Het E. p 110,11 #rides·artikel neill tevelis de gelegetiheid te ba.it 0111 Vaii Meetiei,s atialyse van de gebelirte-

tiisse,i sitids de itiwerkizigrreditig vati de Grotidwet vati 1815, als boveii vertiield,
tegeti te spreketi: Willetii I zat niet otider de plak van zijii tiiitiisters eti de lacutie
ilizake illitlisteriele veratitwoordelijkheid kwatii iliet VoOrt ilit geki,ip vati eeti
Holtatidse kliek. Wie zoals de (_)lis 'rt'citt'tir. iii de C:rondwet eeti satiietiz\veritig zag
rege,1 ministeridle veratitwoordelijklieid -11 her kotiitigscliap, zag olit-atiteii op de
111aaii. 1)e tooti van het artikel was overigetis verzoenend. WeI pittige kritiek, tiiaar
geeti geiiietie schitiipschi,iteri aaii het adres vati de ()bs,·rvarc'lir en cotisortcti, die bij
deze gelegetiheid bekend heetteii 0111 huii liberale principes. Ze liepeii gewooti te
liard vati stapel: 'Voitscoiic lue z de L<,tidres i lirtixelles'. 111.iarzo Aitii pei \\·ash et iii et,

het liitig vati de Grotidwet at-, 'c'est la loi qi,i fait le roi.

,89

9. Het afgeslagen aanbod tot grondwetsherziening van 1817
Ik voiid iii het archietvati de Staatssecretarie vati Wille111 I ofelders geeti otticiele
ot-onotticii:lestukketiovereetivoorgetiotiietigrotidivetsherzienitigiii 1817.Vourop
zij daarotii gesteld dat bewijs daarvoor ontbreekt. Toch verotiderstel ik eii acht ik
aantietiielijk da[ er ee,1 plan tc,t grotidwetsherzietiitig heeft bestaati. Ik baseei 111 ij
voor 111ij,1 interpretatie op de volgeiide argutiietiten:

a. 1)e voorgescliiederiis
Eeii hele reeks rail ti iten eli gebezirtellisseil voorafgaatid aaii liet iliti,rtiiele datibod

iii de

/:'/,hbi,ic:ride·s m.iakt aatitknielijk dat het bij dat aaiibod tiiet gitig oiii eeti
iticidetit of' om eeti pogitig 0111 ver„·arritig te zaaieti. Ik soiii zotider volledig te
willeti zijii de belatigrijkbte puticsgewijs op. Her parletiieittaire a.,tiklachtreclit vati

de 'Scliets' eii de be 0 0 rdelitigsti,ut v ii i Vati H 0 getid 0 rp ill de grotid\\ etJcc) 111 i iii ssie

\·ati 1814. waardoorditotizichtbaar werd. 1.)c gatigratizakenitide grotidwetscommisbie va11 1815, die \\·eliswaar geeii zichtbaar aatiklaclitrecht tegeti iliiili5ters
opleverde, iiiaar die wei, via de toege\·ocgde eed vati de lilillisters op de Cirondwet,
de kenbaarlieid eti zichtbaarheid daarv;iii sterk verbeterde. 1)e positieve uitleg vati
hetzwijgeti vati de Cirotidwet vati 1815 o,ideritivloed vatide theorievati (:otistant.
Het dile1111713 vati Willetii I eii de voorlopige otitkenning door Six iii de Tweede
Katiieriti tebruari 1816 otidergelijktijdigeverschijtiitig vatieeti toelichting meteeti

M"

F.phii,ic·rkh·s, 1 8 1 7,p. 185. Her tweede citaat was eeli varialit op ee n te k3t vati Blackstolie, die

iii het artikel iii Fratise vertalitig gecikerd wei·d. lilackst<)tie, (7,1,inic,Irain· stir h's li,is .1,1.el,ii.4·S,
1. p. 336: '(*.ir c'est sa Loi, qui tait le Iloi.'

H wriwuK -1

12(1

uit\\·eg iii eeii artikel \·all de H.p/ili,ic:rides. de voorloper vaii het aatibod vati 1817.
lie grote aatidraiig \·ati het Zilideti op erkeritiing gedure,ide 1816 eti tetislotte het
aaiibod tot groiidwetsherzietii!,g iii de 13 1,11 bm bridcs van tiiei 1817. Kortotii, zelfi al,
hit aanbod slechtf eeii proetballoii was, dan stond die iii ee,i reeks van gebeurtenisseti iiiet eeti otiderlitig logisch verbatid eii lag er daarotii eeti al dati tiiet i,itgewerkt
plati Jaii te,i grotidslag
b. Het risico rati het .1.inbod
1 let iii ti,ri iiele :111 111(,d tot grotid\\·etslierziet,ing werd bewl,St gedaati. 1 )aarvoor storid

g.,ratit dat Wille117 I zelt-de regie over het blad v ,erde. Het aatihod war tiiet zo,ider
risico. \1·ant daartiiee g.it- de regeritig zicli weI degelijk bloot. Zo.115 ik eerder
betoogde.'"' zodra de regeriiig otticieel zoil toegeveti dat er eeti laciltie bestoiid
ilizake lilitlisteriele veratitwoordelijkheid. was er geeti weg ter,ig Iiieer. 1)e reactie
\'ati Vati MEL zieri iii eenatlerering vati de Obscrt'at<'i/ruit de eerste helft vati mglistlls
0 p h e t a a i i b od i l l i i A t r e e rt d i t . W e z u I l e t i z i i e t v e t·d e r i 11 e er u i t w e i d e 11, sc h re e t- h ij, o v e r

de !1 oodzaa k v.iii de m it,icteriele ver.iii twoordelijkheid. 1 ) eze word t thai 1 9 niet m eer

hetwist dour (,tize initiisters. Zij lateti iii, whruveii dat hoewel dat eigetilijk wei zoii
behoreti. ze toch !1ier reratitwoordelijk zijii." Deze coticessie inipliceerde voor Van
Meetieti dat er nog 111aar eeti stap gezet hoetile te wordeti: erketinitig viin eeti
positic\·e uitleg vaii het zwijgeti v,711 de (;rotidwet Vall 1815.1 ),aarvoor was heletiia.il
geeti gri)tid\\etcherziettitig tiodig. Hij typeerde liet aaiibod als eeti hitiderlaag eli
\\ ees het at-(Xl, p. 63). 1)oorde .ifwijzitig h.id Willetii I geeti aiidere keus dail Vast
w houdeti a.iii de vcilledige (,titki#11,iing. Vatirr·ege het aaiibod kon die o,itketitiitig
, oort.1.iii .iati de ka.ik gevteld wordeii .ils eeti utibehoorlijke ti,estaiid. die de regeritig

bewtift ha,idhaatile. 1)it verwijt ko,i lie regeri,ig pareren door te doe,i alsof het
paiibod sleclits het wei·k geweest was vali eeti tiiet serieus te 11enieli joiinia|ist. |)e

„eheimhoudiiig
\·.in bewijie,1 \·.1,1 het tegetideel werd daariiiee vati groc,t gewicht.
r

c. Itihotid en doel vall het aa,ibod
Tegeti de aclitergro,id vati de voorgen hiedenis en uitgaatide \'ati de persoorilijke
regie v.in Wille,ii I bii het doeti vaii het a,inbod. acht ik het uiterst 011waarscliijtilijk
dat ileze zotider L.,iig rooropgezet plati zoiets opzietibare,idc als ee,i grc,ridwetfher7 i e 11 i i i g l i e t .i a t i k (, tl d i Ke 11.1 ) e te k s t v a ti h e t b e t re ffe ti d e a rt i k e l i i i d e

lip Iii·„i i.ricles

biedt

.ia n kii opitigs pui]teii voorecti .1 n twoord op de vra.ighoe hetr oors tel totgrotidwetsherzietiing er zou hebbeti tlitgeziell. Twee fragiiietiten uit her artikel slititet, anti bij
de oorspro,ikelijke
1

opzet vati Vaii Hogetidorp cii Willetii I r·oor de groiidri·et vaii

814. Wie ze teget i die achtergrotid leest g.1.1 t ee,i liclit op. 1)e tekst rati deze twee

fragtiienteii Ii,idt

'

Hootilstuk 2, p.iragr.1.if-5, pittit 3 (,iider 3.

" Letterlijk stond er: "Nous lie lic)us ite,ldrotic pas divatitage fur la raisciti pi,litiqile de 1.1
recpoils.ibilit6 11,inist&rielle: elle 11'est plits eli quectio,1 1,12111e de 13 part de tic,s illitlistref. 1|, w

ccilite,itelit illaitite,lailt de faire 6crire que qul)iqu'i| Ci,livilit qlt'il< fufsetit respolisables, ils tie
le sc,tit 110.111111(,iti pa " (XI. p. 64).

OBJERVAIEUR L.NI VAN ')E HAN[) (,1 Wl.ZE.N AA!\111(11) (,ILO.NI)Wl·.ISHEIZZIENINC;
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(a) "qu il exiite u lie lacittie iialis iii,tre colivtitutioil, et liu'il 111.111 que J notre IOgislatiati

uile |c,i qui Like|are |eh Mii,istre3 re,pi,tisable„ 3pdcifie les cas de respotisabilitd seloti
l'espOce deleurs futictiotis, erdO term me ci,111111etitet parqui, 1 13 devratellt c tre.IcclihOh

et poursuivis" (p. 192).
(b) " L ej iii in i itres soii I respoii sabl e+ de l'ex iii- u tioil: un e loi de vr.lit ce pe tida li t 0p Oci fi er

les cas de respoiisabilid e,ivers le pritice, 1'6tat et lei particuliers"(p. 197)

1)e beide citateti stelleii teti eerste bi,iteii iedere twijt'el dat het te doeii was £,cit
itidividuele mittisteriele veratitwoordelijkheid voor regeritigsdadell. Teii tweede
werd alleen de 111inisteriBle veratitwoordelijkheid als, 1,icutie ill de (irondwet
opgevoerd eti niet de otischetidbaarheid van de Kotii,ig. Dit niaakt aatinemelijk dat

heteronigitig delaci,tiedie Vati Hogetidi)rp iii 1814 liad veroc,rzaakt, k reparereti,
terwijl de deur van de Groildwet gesloteli nioest blijven voor de kotiillklijke
oitschendbaarheid. Zodra de Cirotidwet wei uitdrukkelijk illinisterifle verantwoorde-

lijkheid zou erketitien, maar zou zwijgeti over de koiiitiklijke otisclietidbaarlieid,
zou men er met meer, zoals tiieti sinds 1815 iii het Zuideii deed, de Etigelse

cotiibitiatie iii kutitieti projectereti. Oiii vati die projectie afte kometi was het Iiodig

de Cirolidwet te lierzieti. Werd volstaaii tiiet eeti ti,niiele wet, dati illoest de
Grotidwet vati 1815 het priticipe vati de veratitwoordelijkheid vati iiii,iisters al
bevatteii. Iii dat geval zo u iii e ti k 11 ti tl e 11 bl ijve 11 v ol houde 11 dat ook h e t p ri nc ipe va ti
de koninklijke o,ischendbaarheid daariti vervat lag.
Het tweede citaatge eft eeti op m erkelijke driedelitig vati de mitii steriele veratit\\·oor-

delijkheid 'etivers le pritice, I'Brat et les particuliers' 1)eze driedelitig tiioet weI
gebaseerd zijn op eeti ofander oriderliggetid plati. De bovetigenoemde aatileidiiig
dat het ging om het herstel van de oorsprotikelijke opzet vati Vati Hogetidorp levert
ee/1 g lobaal idee op vati wat de drie otiderscheideli soorteii zozideii kullileti
itihouderi. Teii eerste de mitlisterifle veratitwoordelijkheid jegens de Kotiitig. Iii
de opzet vati Van Hogetidorp zoudell de mitiisters voor wettige dadeii fleclits
veratitwoordelijk ziin.,ati de Kotiftig, zodat deze zelt-parlenietitair vcratitwoordelijk
bleet- voor het wettige beleid. Teii tweede de tiiitiisterifle veratitwoordelijklieid
tegetiover de staat („pge\·at als politiek e,1 zedelijk lich.1,111) r·Hor unwettige

regeringsdaden. Ministers zoudell hiervoor aatiklaagbaar

eti

bereclitbaar zijii voor

de H 0 ge R,iad, w aard oor wilieke ur, alth atis iii begin sel, a atige pakt k 011 w 0 rile ii. Teil

derde de 111itiisterifle veratitwoordelijkheicl tegetioverde particitliere burgers. Deze
zou de aaniprake'Ukheid vati 111itiisters (lees: de staat als reclitspers„on) regele,1 als
eli vourzover zij door regeriligsdaden, illet 111111e door bestlillrsti,litel], scliide aaii
(de belatigeti vati) partictiliereii h.iddeti tr,egebraclit. Het tor d.in toe otitbrekeii \·ati

eeii reclit op schadevergoeditig voc,r gelaedeerde burgers vortiide, zoals hierboreii
bleek, de belatigrijkste grief- vati de Belgen. gevolg van het feit dat Z,lidelijke
rechters geen overheidsdadeti dorskii te berechteii. Met tianie de tweede eti derde
soort van tiiinisteriele verantwoordelijkheid zoudeii bedoeld kutinen Zijil 0111 het
aatibod eeti aanvaardbaar Coillprotilis te niaken voor de Belgische liberaleti.
Eris tiogeeli atidere aatiwijzitigaaii het slot \·ati het Ephj,111;ridigartikel vati tiiei 1817,
die mij doet datitietiieti dat er eeti coticreet plati aaii teti grotidslag lag. 1)e betreffeiide teks[luidde s.inietigevat als ,·olgt: Zal de Grotid\vet bij de herzienitig iii Etigelse

ziti wordeti bijgesteld? Ik beslis daar tiiet civer, aldus de ationienie atiteitr, tiiaar ik
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V.

roep iedereeti op c,iii mee te detiketi eti oc,k tot eeti ptibliek debat (p. 198). - 1)eze
tekst hield ee,1 inhoudelijke suggestie iii over de richting van de herzienitig. Alleen
\\·ie daarover 11 had tiaged.iclit kon logischerwijze tot een dergelijke stiggestie
kn,iieii. Ook deze passage itidiccert roorwerk, hoe globaal wellicht ook, dat al irl
de boezem vati de regeritig \\·tic gedaaii.
Het voorgaatide litat otiverlet dat 111411 ititerpretatie zotider nidere colicrete teksteii
opeculatiet-blijft. Niet spectilatiet-acht ik echter dat het aa tibod bedoeld was o,ii het

coticept-V.iii Hogetidorp ie lierstelleri. Het alliozideti va,i de oilschetidbaarheid
e lierzijds 0 tider gel i iktiidiKe a.atibiedi, ig \·a,1 i 11 dividuele iii iii isteriele vera 11 twoo rde-

lijklieid atiderzijds \·oriiide .110 liet ware de vitigeratilri,k vati zijii stelsel.

d. 1)e iiiotivering van de :ifu·ijzitig van de Observateui
1)e Obs (7 1411(1 ir 111 0 tiveerde zii 11 viei·katite afwij ziii g vati het aa 11 b 0 d als volgt: Clfwel

\\·ij lopeli het ge\'aar oilze positie te verslechteren. otivel <,111 tereclit te kotiieti iii
eeii re\·c,lutie Iiiet otibereketibare ge\·olgen. schreet- het blad. Laten wij daaroill
-....,

beriiGteti iii \\·at we hebbefi. \\ Eitit het aaiibod vormt eeti hitiderla.ig (XI, p. 6.5)1

1)e .ian vaarditi g zou iieei-ko,ii e11 op de erketinitig dat de Grondwet van 1815. zoals

ze litidde. geeii directe gr,„idfl.ig hood vc,or iiiitiifteriele veratitwoordelijkheid eti
k oiii,iklij ke o, i tchetidbaarlieid. 1)aarpaste de Obst·ri,anit r ro„r. Hoe zo lacutie?. was

de reactie "11„tis 11'avotis aticitiie lactitie i reinplir" (Xl. p. 68)! Vati Meetieti en de

zijtieri zageti lia:irfiherp iii dat het aatibod iii ti'itc eeti verregaa,ide itiperkitig vaii
le lilillisteriele vel·alitwi,(,idelijklieid beougde, atiders gezegd, dat het vooistel
be„ogde ee,1 grout decl ot- de hele \\ ettige m.ichtfuitoeti·,iitig \·a,1 de Koning
'„liveraittrioordeli-ik' te iii.ike,i. 1)it was iii striid tiiet het vertrekptitit v.iii de
( )bs ri i•,1 ti·i ir, dat, u it ir.iatide va 11 ( citistati t e 11 de Etige Ise cotiibi tiatie , de regering K·oor

al haardadeti parletiietitair vera ntwoordelijk was. Het was niet waar. stelde het blad,
dat ii,itiitteriele veratit ·oordelijkheid zicli beperkte tot 'trihisson. coliclissioti et ablis

de contiatice' (XI. p. 68-69). 1,e eigetilijke minifteriele veratitwoordelijkheid (die
,oor mi bruik van wettige macht. PrV) gitig veel verder en was zo rui,11 dat
lictijamiti (:o,istatit verklaard liad dat ze tiietitieetiwet te \·angen was (XI, p. 71)."+

'1 Ile letterlijke tekst luidde: "Eli revi alit la i·i)!iftitittion conviendra-t-il de la rappri,cher
d.i\·ant.iKe de la (:harte Anglaise? (Veft ce que je lie me perliiettrai pc,ilit ile dE·cider: je me
bc,nierai ,1 eligager les esprits 6,·lair2s , les frais aniA de 1.1 patrie. et je vi,us coliipte ,·c,lotitier+
cialis ce lioliibre. 1 niciditer avec lit:ittiritO. .'1 9(,zimettre .ivec i,ind6ratic),1 4 1.1 dis<·li sic)11
publique. les mcidificatic>110 pri)pref i .11110Iii,rer cette partie JOfectueuse ile tiotrc pacte social.
'' (Wist·rt',in·tir XI. p. 65: de precieze verschijliill,Kilatuni v.1,1 de betretTe,ide allevering k 11111
„·egelis 011 tbrekelide (11114,1 geii ti iet liek elid . Het rerscli ij li eti ,·a ti liet eerfte livraisciti (katerii),

best.iatide uit de i „iti,itiers I e ii 2 ,·ai 1 1 )eel XI. het eerste decl vati de j.iargatig 1 8 17. stotid
genield iii de Netterlatidse Sta,itscour,itit \·al, 4 auglistu 1817. (.111id,it deze mdedelitiget,
otigeveer ee,1 week 111 de olitratigst ,·ati ee,1 tijdvclirift werdrii ged:tati. tiioeteit de nii,iitiiers
e,1 2 st.,mtile,1 uit de tweede hilti v.111 jilli 1817.1)e St,t,it.·ccitit,itit vati 25 aligustus 1817
m.1.ikte melding van livraisoil twee, ile tiu,1111iers 3 t/iii 6. Nutiitiier 5 (iri de doorlopetide
1

11111111ilerilig sitids 1815, iiunitiier 2H5). p. 65 ber·atre de ven\·erping vaii bet a.alibod. ik
Cc)11('ludeer diantit dat dit lilininier verschene„ tiic,et zijn iti de eerste lielft van augusttic 1 HI 7.
H.iii liet blad eerder aangedr„,ige,i op ee,1 paisencle „·ettelijke regelitig. 113 de .ifu·ijzitic vaii
de grcindwetslierziel,ii}g zou dit at-gelopen zijn.
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1)eze atialyse correspi„ideerile geheel 111et de theorie vati C:onstatit, 1114),ir tactisch

gezieii was de tiogal vierk.inte afwijzi,ig vati het :iatibod achteratgezieti tiiet sliiii.
1)eze voorkwatii dat Willeni I ged\votigeii werd 111itistetis eeti paar vati zijii kaarteii
op tate| te leggeti. Het bl.id verspeelde zo de katis 0111 op basis vati 11.idere. coticrete

regeritigs,voorstelleti exi de discilsiie die deze zoudeii hebbeti gegetiereerd, de
publieke opinie als pressiemiddel te gebruiken. Hoe het debat zich <,ntwikkeld Zoit
hebben als, behalve de illedia, ook de Tweede Katizer zich tiiet die voorstelleii was
gaan benioeieti, blijft tiu giswerk. 1)e .lfwijzilig brak het debat at-eii gat-de regeritig
het alibi om achterat-otlicieel te doeii alsot"ze tiergeiis vatiat"wist. Na eeli presetitatie
v.iii de voorstelleti door Willetii I zoit dit otitiiogelijk zuii ge\veest. Zoii de itistellitig
van een Hoge 11.aad er decl vati hebbeii tlitgemaakt, dati zou dit de vertragitigstactiek
met dat college door Vati Maanen hebbeti dl,orkruist. 1)ergelijke kritiek achterat
op de Obsm,ate,ir

is

ecliter wel erg getiiakkelijk

e. Hoe reageerdeti buitenlatidse waartietiiers?
Het aatibod tor grondwetsherzietiitig iii de Ep|ij,116ricies is ketitielijk ontgaati aati de
meeste buitenlindse dipli,materi. Waarschijtilijk hing dit sameti met het teit dat het

bl.id pas per 1 april 1817 was herverschetieti. Roiid die tijd werd alle aaiid.iclit vati
de diplotiiaten opgefist voor huti gezatiietilijke itispatitiitige,1 0111 liu eitidelijk eetis
ecti eitid te tiiaketi aail het iii huti ogen sch,indelijke iiiisbritik vati de persvrijheid.
Met tiati,e iii Zuidelijke kratiteii weideti geregeld de regeritigspraktijketi vaii
EL,ropese staatshootilen en minister3 op de korrel gelloillell. (Willeti, 1 beloot-de
a.inscherpitig vati de wetgevitig tegeti hoo,1 ell laster, niaar die datischerping zoi,
wordeit atgesteiiid di,or de Tweede Katiier)
119 Oostenrijkseaiiibassadeiir wasbu mijn weteti deemge die toch w.it h.id opgepikt
vati de discussie russell de Obsm,an·tir e,1 de Ifphiti,ti:,1,1,·s, lietgeeii hij overigetis pas

iii t-ebruari 1818 aaii Wenenberichtte. hi hetbimienlaild werd, zobericlitte hij, de
vati kwaad tot erger. Hij onderscheidde een tiiinisterifle (het Nooideti?) eii
eeti liberale (het Zuideti?) partij, die beideti de Ciroiidwet als leus hiddeii, tiiaar die

sitiiatie

allebei bezig wareti hetii te vertiietigeti. Er wai tiiaar 0611 Oplossilig eli dat was ee,1
grotidwetsherzieiiing eii de (:rotidwet keiide daarvoor een procedure. Maar deze

reinedie vorliide eeli tweestiijdelid zwaard, otiidat otizeker was wie ZON Willilell,
de tiiotiarchale ofile liberale partu. 0
f. Hall de atwijziiig van her aaribod

eeti

effect op de houditig vati het Noorden?

N u het m bidere, het a.itibod van de regeritigaati het Z uideii, \\·as at-ge\\·eze,1 eti het

meerdere, de Etigelse coliibitiatie, riiet ki,11 wordell toegestaan, zou de tigulir Vall
de mitiisteriele verantw·oordelijkheid op eeti dood spoor raketi. De \·raag was
uiteraard ot-de Noordelijke helft vati de Tweede Katiier en Noordelijke bladeii
Willetii I zoticieii steutieti iii dc volgehoude,1 otitketiiiing. Weliswaar haddeti
Noordelijke Tweede-Kanierlede,1 zicli tot dati toe niet opetilijk iii de discussie
tusseti de Obseriwkitr eti de l:'phc;,i,trides genictigd. m,iar dat wilde uiteraard iliet

Ged,·nksm#m. VIII-1-p. 537-539: Bilider .3311 Metter,iich 18 februari IH IH.
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zeggeti d.it iedereen zo m.,ar akkoord kon gaa,i tiiet de ·olledige oiitkentiing. 1)it
rhetii.1 kofiit L,irgcbreid aa!1 de (,rcle iii lioofilstuk 6.
10.

Was Falck de auteur van de Eph6ni6ridesartikelen?

De 11,telit v.7,1 de I.i,hi m(i,ch·sartikelen. lieb ik utidatiks veel tii<,cite tiiet kilillieil
aclite t hale ti. Er zijii aaii „'ijz i i igeti die crop k zi ii i ie 11 duideti dat ze vati Falck s tatii meti

eti onder st,pervisie stotideii vaii Willetii I zelt. Ik werk die aanwijzingeti, geeti
bewijA. kort tlit. Fa lck w as er de gesclii kte 1 11.1 ii \·oo r. ii i et al ice ii o,il da t h ij beh 0 orde
tot de itiiier circle' vaii Willeiii 1, mnrook (1,7idat de hele aatipak hem niet vreemit

was.'"' De artikeleti zijii rati hoge kwaliteit en verradeii eeti ailteur niet stijl eli
1111111(11. Ill heide artikeleti werd op eeti (,titwapenende tooli de haild uitgestoketi
.

tiaar de 11elgische liberalen. Falck is altijd door vriend eii vijand geprezen al de
kittifteiiaar \·aii de dialoog en de verzoetiitig. Een opvalle,id inhoudelijk kentiierk

raii heide artikcleii zijii de verwijzitigeii iiaar Blackstotie. Falck was een keiitier v.iii
.
her Etigelse stelfel. eii Illackstotie gitig itit vati een principieel beperkte illaclit vall
de K„,ii,ig. Vati £111:ge betrokketiheid vaii iiii,iister Vaii Maaiieti. die, wars als hij
.

waw \·ati het E tigelse cte Ive 1. zich ook tionit op Blacks tone zou hebbeii beroepen, heb

ik tiergetis een spoor kiint,en vinden.
F.alck zou. hoewel daarvati blijketis zi-in brief- aa,1 1)e Thiennes op de lioogte.
zwilge 11 als bet graf over de geschiedetils van de lacutie en het aatibod iii de
Epli ·,1,6rides. Hij hetjaar 1819 iii zij,1 levetifgeRhiedetiis sprak hij acliterat-van: "de
nitiitiier oplo bare vraagst,ikketi vati veratitwoordelijkheid. vati extraditie, vall
11 ,e cryptisch ook. deze tlitlatitig Sloot aaii bij de situ.itie,
r'rilheid der drikperf.
1

1,11

otitstaari Iia de ativijzingiti 1817 vati hetaatibod totgrotidwetsherzietii,ig. Falck #r·a;
hoe dati ook als secretaris vati Staat vaii 1815 tot 1818 perniatietit iiauw bij deze
iii.zteric betrokketi. Ila.irolii lijkt tizij het z,vijgen vati File-k veelzeggerider dati het
\\ c,itiige dat Falck over het ,tiderwerp opschred. Net als de levetisgeschiedetiis

"

F.ilck h.id eei) zucht n.lar ,),ige„·c,ne eli kutisttiiatige iiiiddeleii 4,111 zijii dod destic,ods te
bereiketi. ,chreet-zilli \·rieild ( . VA,lielilic)\·en iii Hor.1 Siccania. Btic iv'ii Mi,i .1.R. /,LIA-k 179518-13. 2' Ilitg.ire. 1->c,1 H.i.ig 1861, p. 56-57. Atic,itieti, ptiblicereit behocirde d.1.im,c:
Niematid keticle de c·lirij\·er ,·.iii d.it blall (Dc·.·Iri·,·:\i,a,hs. 179'). 1'\·V.) e„ hettieware,i vati
d.lt gelieitii ileed lie,11 vertil.i.ik." Vi,lge,10 eel) ilelgifilic frielid \·ali r.,lik. b.in,11 F.A.F. Th.
ile lieille,iberg (1795-18511).liet F.iii·k mecrderc geschritien .iii„niei,i drukken. 1 11,/ci/,itids,/ic·
Lt·m·nicti'nittly'll, 1846. Meiigel\\·erk. p. 128- 12').

'

Aitikeliti tegeii de mi,ii<teriele rer.Iiimoordelilkheicl iii regeri,igskralite,) lia liiedio l 8 17 zijii
atidir* v.iii ti)(111 eli stul. hi de plafts ,-aii eeli uitge4tc)keli liaiid ot- verzoeiiilig kz\·.itizeii
atkeuritig ell gittiMe uithaleli
" (:,·,h·nk.,chrifici, /4,/ck. p. 31. iii Spa,ije werd hij ee,i jaar la,ig di,cir Engelse diplo,iiateti daarin
ilige,Vijd
"I 131.ickvoie. (.'01,1111 'itt,11·ii's, 1, p. 235.
11"I

l)e uitzetti,ig \·,11, Fra,ise r ·titgi6s, waar Wille,11 1 ee,i zigzagbeleid i,1 Foerde.
t·'1 (;rd,·nksch, ifril Fal,-k. p. 237. 1„ 1833-1 834 ver„ietigde Falck stukken, voorziende: "dat (z)ijne

papiereli \'„or atidereti daii vi,or (hem)zelveli toeg.1!ikelijk eti cloorstiuffelbaar Ziilleri Zij!1."

/th·m. p. X e,1 p. 212. noot. (;ing her daarbij flechts 0,11 persoo,ilijke parieren. zi,als
('.c,!el,brailder suggereerde? Falck aarzelde ket„,elijk niet on, bepaalde 'overlieidsbesclieide,i
tiiee 11.iar huis te tieiile,1. Zie hiertia over de K.ibitiersraadsciotule,1 uit 18 17.
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zwijgt de vati hem bewaard gebleveti coriespotidentie vrijwel geheel over mitihteriele vet-antwoordelijkheid. Slechts zeldetischemert daarin iets door van de activiteite,i

die wijzeti op directe betri,kketiheid vati Falck."'2
Iii verband met mijn sterke veri,ioedeti dat Falck orzettelijk sporen uitwiste, lijkt
tile relevant hier te vertizelderi dat de nottilen van de Kabitietsraad, opgesteld door
Falck, eeii tiooit opgehelderd, groot hiaat bevatten over de periode

5

februari tot

29 oktober 1817. Falck Tiani alle tiottileti van 1814-1817 111ee tiaar hilis inet liet
excuus dat ze niets relevalits zoudell bevatteii.

De pas rond 19()() vantiabestaatide,1

1,13

van Falck gerecupereerde notulen zijn inderdaad zeer bektiopt, maar zeker 17 iet
irrelevatit.1"4 Over de oorzaak vati het hiaat kan me,1 slechts gissen.
Toch vernietigde Falck
tiiet alle sporen vati de discussie iii 1817. Otider zijn
papiereti bleet-het enige exemplaarbewa.ird

vati

een verhandeli,ig over Ii,iliisterifle

verantrvoordelijkheid van het Tweede-Katiierlid D.iniel van Alphen (dietis '11.6flectiotis') van eind 1817."'+
11.

De geprovoceerde

staatsrechtelijke lessen van

Van Meenen

Er was itiderdaad sprake van pure onwil en va,i nierkwaardige praktijken van de katit
van de regering tegetiover het Zuideii vatiat-ei,id 1 8 1 5. '"'l)e regeritig beliatidelde Belgie
iii fieite als ee,1 overwontieii gebied e,i Van Meenen hield woord. Er versclietien vatiaf
april/tiiei 181611iet regeltiiaat diepgravende tlieoretische'"7 artikeleti over de basisele,iieii-

ten vati een cotistitiltiotiele 111011archie. Verzorgde (:otistant een pliblicke l-ursiis
staatsrecht iii Frankrijk, Vati Meetien deed het iii de Nederlanden. Deze lessen wareti
echter zo lang eti wetensch.ippelijk dat ze aan reel lezers tiiet besteed wareti. hetgeeti
ititeraard verwilten opriep, destijds iii 113 zijii dood. 1)e (.O,istitittiotincl de Pilris vati 18
atigusttis 1 8 1 9 typeerdc de Obscrpate,trals 'pllit('lt lin ouvrage qu'un joi,rnal'. (.'(,litelliporaine regeritigsbladeti noeniden Vati Meenen voortaan spottend Montesquieii
11'"' of
het orakel vati Leuven. Le lioy overdreet-tiogal tOell hij lia diens overlijden de theorie
vati Vati Meeneti sotiis eveii abstract als de 'Kritik der praktische Vertiurift' van Katit
11'H

1,1.

- Falck was gettlige zijil brief van 26 februari 1817 aati Van Lentiep. Hora Sic-catiia. Bricveti t,att
A.R. /:,1/rk. 1861. p. 233. actief iii het vinde,1 vati geschikte Noordeluke Katierleden. De
ledeti daarvati iiioesten volgens hent kiiap en 'coi,ciliant' zij,i en overtitigd van billi plicht de
hereiiigilig te volt(>oieti.

'" (kth·likschnfic·,1 Ath·k, p. 127. Ze bevotideti zich otider de papiereti, die hij, tiaar zijti zegge,i,
als ziili eige,ido,ii beschouwde.
'

NA. Staatssecretarie. 6(151.

'"' Zie hiervoor hoofilstuk 6. paragraaf-2.
Eeli kras staaltje vornit de discus<ie over het Kamerquortim. (_)hien,ittet,r V. p. 78-85. Het
betoog vati de Eph6,tindes dat de Ka,Iier van 11 (1 lede,i al niet 29 ste,nmen een wet kori

1,16

1-

lilI

aatilieti,en was notoir in strijd niet logica eti C;rcindwet (art. 79, 11)1, 1(12 C:rw. 1815). nia.ir
er veranderde liiets.
Zie eeti uitspraak Vati Meetien iii ()list·rt'ati·,Ir, V. p. 21,2.
)4,(,r Cotistatit gepubliceerd o,ider de titel: (:i,/hytic,„ ,-i,„,p/(' k drs i,uvrdet., Pit"h#., st,r h·
(",0111'crili'Ine,it repr*scilt,itif ct la Colistitiltioll actite|le de la Frailic, formailt line espi'a· de Cmrs di·
0*F mqwhma. l'aric 1818-18211. 4 lilli.
li, I ieil,uit. III. 1816, .le lirraison, p. 82.
1

1,1.

HOOFi)51'UK 4

126

noemde."" Van Meetien was inderdaad een theoreticus, niaar hij had tevens veel respect
eii oog voor ervaring eti geschiedetiis. Hij liad niet de pretentie oorsprotikelijk te zull,
m.iargat-L,11 oplioudelij k blijk vati ceii zeldzanie eruditie. Bewaren en verbeteren in plaats

vati oinver haleti, \\·as volgetis hetii de kem van regeren (1, p. 6, V, p. 4 e.v.) Zijii
histonsche verti-ckpunt en zu,1 betiadering vati bestuitr was in teite ver\vant tiiet dat vaii

Vati Hogetid,)rp, tiiaar deze hield zich (zogetiaatiid) vene van theorie. Vaii Meetien
werd als Keen atider het slachtoffer van de olitoegatikelijkheid en gebrekkiglieid vati het
ste!3el vati Vati Hogendorp eii vati dietis beoordelitigsti,Lit iii cle grotidwetsci)11imissie
va,11814.
12.

Steun uit het Noorden voor de Observateur

Ook iii het Noordeti werd v661· het verxhijtien vaii de tekst vaii de Gri,tidwet \·ati
1815 de itivoeritig vati miiiisteriele veratitwoordelijkheid waarschijtilijk geacht eii

positict beoordeeld. 1)it blijkt uit het vooniaainste Noordelijke politieke blad van
die dageii, de Ht'rka mwg dat vrijwel gelieel gesclirer'iii werd door de e,11itieiite
filcisoot-dichter-juiist Joh.itines Kinker. 1)eze achtte iii 1815 mitiisteritle verantwoordelijkheiligu listig voor de tiieuwestaark,indigeorde vati Noordeti Zi,id. Toeil
de C;rotidwet vaii 1815 op d.at ptitit de beketide lacutie bevatte, ervoer Kitiker dat
alj eeii geinis. Hij nierkte op dat het gitig uni een vorni die verder King dati de

str.it-rechtelijke niitiisterifle veratitwoordelijkheid vati art. 177 Grw. 1815.1)eze
reactie illustreerde dat het aatiklaclitreclit v.111 Vaii Hogetidorp voor buiteiistaanders
oiiziclitbaar \\·as opgegaaii iii art. 1 7 7 (irw. 1815.Kitikers verklaritig vooi de lacune

spooide tiiet die vati de klelgisc-he liberaleti. HU tia,11 aaii dat de Grondwer ze
stilzwuge,i d \·e roti de rsteld e . H U s ch reet-te vero tiderstellen dat 0111 dat de ko 11 i ti k lijk e
011 s c h e t i d b a a r h e i d e t i d e i n i i i i s t e r i e l e v e r a 11 tw o o r d e l ij k h e i d t i i o e i lij k o n d e r d u i d e l ij k

bepalcilde woordeti te vatigeti waren, 11ieti daari,111 de 7.,ak liever opeti gelateti had.
H et kwaiii 11 iet eetis bij Kitikei o p dat de regeritig iedere iii i n isteri 8 le veratitwo orde-

lijkheid zo,i liebbeti wille,1 uitsluiteii.
Kinker zou zich iii 1816 eti 1817 tiietigen iii de discussie tussen de Obst·rvate,ir en
de h.phJi,Urid<·s en zic h gelieel achter de Obsi·witti·,14' schareti. Volgetis Kiliker keketi
de 'Astrologisteii der opetibare meetiing' '1 1 iii de (irotidwet 'als een os iii de,i Bijbel.'
1)e Konitig kon volgetis hetii niet alleen verantwoordeluk ziun eii Iiiinisters dede,i
eeti eed op de Clroiidwet. Ze wareti waarluk tiiet minder dan ill Engelaiid ook iii
de Nederlatideti verantwoordelijk!' 11 iii 1817 verweet de Hi·rk,7,1,1,1,t·r de 111itiisters

lilI

Le Ill>y, Xotia·. p. 333; vgl. het reel positievere 4)4)riteel over ile ()b., c'n'ati·lir V.1 11 het bl.id de .i'dill
bililit· r<' iwit: 'Noble patrii,trisliie, tertiictO itiObratilable, logique berre . 111aar te weifiig 'artillerie

legere'. Le lioy X.,tia: p. 287.
Ill

1)eze besprak uiteraard de kritiek va,1 deze Nc)<,rdelijke liwile<tatider kritiscli. (.)bscrvati·111· XI,

p. 194 e.v.

"' Spotnaam op de Ephimt;rides. Oorspro,ikelijk beteke,ide '6ph6,1iOrides' astro.10.11*sclie of
sterrekutidige jaarboeke,i of ali,tatiakketi. Hieruit otit\\·ikkelde zich de betekenis : dag- ottiieuu'sblad, couratit of 'iiieuws'.
11/

Ht·rkamme 1816, p 22 l e.v.
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zelt-s zich van advocatenarguii,enten te bedietien bij de uitleg van de Grondwet. 114
Willetii I kon eeti dergelijke Cliticils tliet gebruiketi en Kitiker werd in 1817
weggepromoveerd tot hoogleraarte Luik. waardooreen voortijdigeinde kwain aan
de Ht·rkdatill'cr.

13.

De Observateur en de Tweede Katner

Hoewel tiietonbelaiigrijk, vorilide,iiet de ilieuwheid van het instituut 'Tweede Kmiier .
115

dat wil zeggen gebrek ami regels, ervaring eti voorzietiiiigen, de hoofdoorzaak vc,or
de treurige gang van zaken ill de Kanier in de jareti 1815-182(1. In fcite regeerde de

heiligde liet doel de
niiddelen. Ontkenning vaii niinisteriele verantwoordelijkheid door de regering

tegetistellitig Noord-Zuid het parletiientaire spel

en daarbij

iinpliceerde het tegetiga.in van verantwoording als zodanig. 1)it stotid echter haaks op
de structtitir van het grondwettelijk bestel. Een medewetgever, die niet mocht oordeleri
over de juiste toepassing van wetten, eeti budgetreclithouder die geen verantwoording
mocht vragen over de besteding van toegestane middelen, het leverde bizarre uitkonisten
op eti was iii strijd met het gezotid verstatid.
De 0/,sen'ate,irkwanipentien tekortvoor het beschrijven van demisstatiden. 11 (i 1)edoor
de Konitig persoc,tilijk betioeziide eerste Iii-htitig vati 55 Zilidelijke ledeti blotik tiiet uit
di,or oriatliaiikelijkheid. zodat veel getolereerd werd uit lafheid of gutistbejag. Eeti eli
Mider leidde tot grote onverschilligheid in de Kanier. Eind 1817 vroeg een briefschrijver
aaii de redactie o f de ()bsen,ak·,tr iliet liiedescliuldig was aa,1 het iii statid hocideti eti
legititiieren vati een schijnvertonitig. Waar ter wereld waren vc,lksvertegetiwoordigers
zo laag gezotiketi dat meri Zonder qi,orum (door een meerderlieid van mi,ider daii de

helft van de ledeti) eeti wet van 197 artikeleti Cover de Militie op

31

oktober 1817)

aatinaiii, waarvati de tekst tioch gedllikt, tioch verspreid was oi]der de leden en waarvati
zelts de voorlezing afgestenid was!'17 Waren in feite niet de Kamerledeti de schuldigen

iii plaats van de tiiinisters? Zoit zonder deze niisleidende vertotiing de watilioop eii
zvoede vati het volk al tliet 2(1 keer zijn 105 gebarsten?(VIII, p. 264 e.v.)
Eetic unetize praktijk was dat de Kamervoorzittersimuleerde de tegeti regeritigsvoorstellen steniniende leden bij het uitbretigeti van hun stein niet goed te hebben verstaaii. Hij
vroeg die leden tot twee of drie keer toe hun ste,11 te herhaleti. Het kwaiii, aldus de

114 H·rk,(wilit,('r, 1 817, p. 232. Kiliker eri Van Maaneli wareii, te (,ordele,1 1,31,r liet saaie e,1

zalvende prozi eti de <inderdatiige dielistbetuigitige,1 van Kinker geen vrielideli. Zie AJ
Hatiou eli (:J. Vis._/c,/1,111,irs Kifikcr Bm·/ii·issi·/ille. Aliisterdalii 1992.

"

1 )e ()bA'n,arciti. XIII. p. 188 tii.,akte tiielditig van het i,adeel ,·aii hettcieti liogoiitbrekeii v.111
eeti spreekgest„cite iii de T\\·eecle K.ititer. 1)e ledeti sprake,1 elk vatiat-huti plaats. Was de tcieti
liog aatiwezige trooli vati de K<>liilig wel tic)dig, vr(,eg het blad. d.it er 11ielditig vati Iiia,ikte
d.it de cpreker, citivoldoe,ide licht hadden. Zij hieldeti bij het uit,preketi vati huii tekst iii de
ene hatid huti tekst en ill de .itidere liaiid eeti kandelaar. 1)it leverde rare taferele,l ,p als er
eeti blad 111oest worden (migeslageli.

()/,R'rt' iti'111·, XII, p. 2 eti 3 geeft 21 viridplaatset, v,in artikeleri over de werkwijze iii de
Tweede Kmiier. Het blaci publiceerde iii 1817 (XII. p. 163) bet eerste 11.r(.) vati cir TH·eede
Katiier v.iii 25 wpteii,ber 1815.
"- Eeti atider vocirheeld was darcie regeritigeeri u·etso,irwerp iii ftrijd Iiiet de regels allieli iti het
Nederlatids aanleverde en alleeti in liet Nederlatids reageerde tijdetis de discussie.
116
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Obscrv,in·,1 r (XIil, p 523-524), daardoor wei voor dat een Kanierlid dat eerst twee keer
tegen geskmd liad, bij de derde keer 'voor' steiiide.
De Obst·rvati·tir voerde eind 1 8 1 7 d e inspaiinitigeti verder op en probeerde Latiat-jatiuari

1 8 1 8 (voorwoord, decl X I I) a Is eerste iii de N ederlan de 11 te kotii en tot de publicatie va n
IIM

etiigszitis betrou\\·bare Hatidclittem vati de Tweede Katizer. W.iii[, zoals het blad iii het
getioeiii de v 00 n,·Mord schrei*t, Ill oes tell voo r het geve i i vati eeti elligsziii s betroll W bil Jr
verslag vati eeii etikele vergidering, discussie of-beslissitig vaii de Kamer, wei acht tot tieti
v ersc hillende kraii te 11 verz atiield e ti daarvati d e onde rli tig vaak we iiiig ove re enkc) tii etide

verslagen gecoinbitieerd worden. Meestal otitbrakell iii die bladell de begeleidende
boodschappeti rail de regeri,ig, die de verslageti (soills lilet Opzet) vertraagd, iii deleti iii
verschilleiide kr,inten tier publicereii. C:ruciaal was dat daardoor het gebrek aan orde eti
regels in de Kanier niet tiaar buiten zichtbaar werd."" Het was van groot belatig dat het
publiek te weten kot) koincti waaroill een voorstel dativaard ot- verwoliell was. Het
allerbelatigrijkst wareti ecliter de werkwijze ot- procedureregels (de voniieil) van de
Katiier o ·el, z(,als Jeti-ersoii her lic,etiide: de parletiietitaire jurisprudetitie. Maar terwijl

de Engelseii eii de Atiierikatieti, en later ook de Frati,£iii, daaraati het hougste gewiclit
t<,ekeiideti, verzziclitte de ()hst'ivak'tir, werdeti deze regels 'bij <,ns' zwaar miskend en
verwaarli,osd (Xll, vw. p. 2).1-"
Het atilrukkeii vati ellenlatige redevocritigen van Katiierleden bevorderde uiteraard de
leesbaarlicid \'all de ( )bserviitctir nict, 111aar stelde weI de ge,11.111ipulecrde eii selectieve
5, hijtiopetibaarheid vati de regeritig aaii de kaak. C)iii het zover te krijgeti wareti eeti ot111eer speciale waarilenien „p de publieke triblitle nodig. Het daarop iii 1)en Haag plaats
Iletiieti docir red.1.-teur d'Elliuiiglie vati de iii het Noorden verketterde Observittctir zoil
121

reel opzieti bareti.
C)iiidat de parleitictitaire verslagleggitig bintiet, de kortste keren te reel ruinite van het
blad ill beslag 11114 werd de nieziwe aaiipak al na eeti kwartaal weer verlate,1.121 Het

t:'

11,

1)e bestaaiide H,itidt'|ili.0,11 over de jareti 181 -1-1848 zijii vatiat- 18(,11 achterat-gere,oii,trueeril
door Tweede-Kai iiergriffier Noordziek e.a. Zij bevatrei i d.,aroiii citiveriiiudelij k vele I.,culies.
1. Belilitillite, Hi·miticrine,·11. ()pc·lib,lannaking i.,111 hit 17·rh,mdi·/ch' m di· 1 1·reach·ri,i.e,·11 di'r St,it,·11Gt'll,·r,1,1/,

1

)en Haag 1886, p. 5,9, 18, 2(I, 22 e.a. beve:tigt het beeld dat de regeritig eeti

adequate ver31:Igleggitig liiet bev irder,le. r:,ilek hiCM de eer:,te jare,1 tc,eziclit op wat
gepubliceeril ,$·cril ill de St.i.ltsel,lir.Ilit. Val) M.ialleil „·Ilde jleclits 'eellige \1·eitlige regele,i'
Vail zilii reclci iladrin opgelionieli hebbeli.
'

'

In ilit verbatid m)emde Val, Mee,icii als jiiecralgenieenbruikbaar werk: Et. 1)u111(,Eit, 1 ,£-ti,lili'
dcs· ass,·mbiti·s A·gislatit,cs sitil,i ,/'im tr,un; s,ir h·j sophisi,it'> pi,litiques, (;e,10\·e/l'.1ris I H I C) , twee

deleti. eeli uittreksel rali tiianuscripteli van Jeretiiy Be,ithain, (,bscri,an·ur, Xii, p. 4 : vgl. Vati
Hogelidi)rp, B!/dr,Wi·,1,3. p. 2. ll, 261. tch·111,4, p. 222 e.v. ; zie i)<)k ()1,sen,attitr XVI, p. 369
e.\.

"'

Ill

1)eze deed dit tijdens ecti groot verlot- voor £1111iliebezoek iii Nederland. Her zegt weI wat
over de beduchtlieid voor de Obst·n,ati'tir Llat het Katilerlid Ketiiper 111 eeti rede iii de Kanier
daarvati opetilijk ziielditig Iimakte. Zie J. de liosch Keitiper. l'crlia,ideli,lee,1, redevocri,lge,1 e,1
staa,kit,id'Ve.ee>·chlitic„ pall ihr, Joan Ah·hhicit Kii,iper, Aitisterdatii 1 836, Ill, p 228.
Obst'rvilft'tir. XIII. p. 539-5441, waaliti veriveze,1 werd tijar Kaliien,er.,lageli Joi,r Jeati-llaptisteGuwai11 Wallez. de latere uitgever vati de Bihhotheqtic· 11'lei,Vie (vaiiat-31 nove,iiber 1818). Het is ntij

tiiet duidelijk m welk blad Wallez ver,lag deed van de vergaderitigeti vati 22 ex) 23 januari 1 818.
1)e ()hst·miwitrbelootile zijn eigen verslagleggi,ig te hervatte,1 als er sprake Zou Zijil vati tertigval. die
zicli ii,derdaad v,)<,rdeed. Vaint-deel XVI pakie de ()/,st·n,itatrilaaroin de draad weer op, nwar
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goede voorbeeld had wel eeii tijdelijk etTect gehad, maar die wilist King verloreti door
12;

lamleiidigheid vati de Kaiiier.
Het lid V;iii Hogendorp riatii vanat-1817 een bijzoridere positie iii de Tweede Ka,iier
iii, omdat hij zich afwijke,id van het Noordelijke blok durfle op te stelle,1. Toch had
hij eind 1817 tioggee,i vertroi,werigewo,inen bij de 01,sen,ilte,ir. (;eeti wotider, wat te
detikerl vati deze iii de ogeti vati de redactie dubbelliartige, dubietize grotidwettiiaker.
die Willem I per febrtiari 1 8 1 7 tot graafhad verheveii? Was dat wei zuivere koffie? Het
bl.id stak gevat de draak Iiiet de gratilijke attriblitell: zijii aparte Elutei,il (ilaast de

Katiiervoorzitter), zijii tatiltje, zij,1 fi,liatit, zijii pose, zijn Fra115 111 zijii elletilatige
redevoeritigeti:
"1)e statioli en station, Son Excel|etice parvellue ail

('ith'ilin· n'.1 plits qu'a crier: to/h'. M.iii

la voix Illi iii.ilique pour re cierilier effi,rt"(XII, p 266-26H).
De groeiende machteloosheid van de ()hscrvake,r vertaalde zich iii 1 8 1 8 iliede iii de
aard van de kritiek op de illillisters. Ze werd,11 verguisci wegens hun excessieve
salarissen (XIV. p. 141), hull willeketir (p. 3()3) hu,i geinanipuleer van de publieke

opitile teneinde hun verantwoordelijkheid te o,itlopen (p. 357) en hun sleclite
itivloed op de Kotiing (p. 363)
Na het ter ziele gaan van de Eplittiti'rides in heteerste kwartaalvan 1 8 1 8114 werd de
bestrijding vati de 0 en,Mciir niet gestaakt. 111,1,ir vati nove,iiber 1818 tot tebritari
-"
182(1 overgetionieti door het regeringsblad de 14:ridiqui· de (:atid. 1 Ook dit blad
probeerde met behulp van gezochte redetieritigeti, vergelijkbaar met die van de
lip hk,1, trides: 1" het bestaa,1 vati mitiisteriele verantwoordelijkheid te ontketitieti of
te weerleggen. lietzij iii eeii pennenstrijd niet de (.)bscrvatctir, hetzij naar aatileiditig
van uitspraken van Kaiiierleden. 127
Iii 1819 begon de tiit er bij de Observ,ite,ir wat ilit te raken. watit de redactie begoii iii
herlialing te vervalle,1. Wat het blad ook schreet-, liet haalde toch alletiiaa| 11iets i,it. Van

Meetieti werd, tiet als het Kainerlid Vati Hogendorp, steeds 111eer gecolifroilteerd illet
de machteloc,sheid van de Kmiier. Deze had zich iii strijd niet de Gro,idwet fundame,itele rechten laten afpakken, iii plaats vati daarvoor op te konieti.
Vati Maarieti hielp persoo,ilijk een hatidjebij de defiti itieve ondergatig vari de ( )1,SCTI'citclir.
liegiti 182() wareti d'Elhoutigne eii V,iii Meetieri betrokken geraakt iii eeti prc,ces van
eeii Brit tege,1 de comniissans vati politie te Leuveri over gedwongeti iiikwartiering. Vati
Maatien stelde ill deze zaak aan Willetii I voor om hard op te tredeti, waarvoor hij op

initider t,in'c>erig. Zie voor kritiek op de venlaglegging en de wijze rati beraadslage,1

Ill

()11('n'dti,tr.

1)e Thienlies. de toezichthmider op bet bl.id. raadde Wille,11 1 i,1 Ziiii rapport va,1 3(1 li,aart
18 18, p. 14 I aati liet blad dc)(,r eeti nietiw blad te ven·,itigcti. zie par,igraaf- 1. piliit 4 hien·c)<,r.

Zie over <lit bl.id

12'

.

XVI. p. 369 e.r w XVII!, p. 322 e.v.
Zie voor de geheitiihouding dc,cir of- vatiwege le Kainer zelf, Obst·n•,in·,ir XVIII. 177 e.v.

de

Bililic,1118,111£

Belgiqui.

vol. 1. 2' livraicoli. jatiuari 1819 eli J.I .Th.

Frecierikf, 'M,itiipulatie el, ilit-oriiiatie, Het creatieve persbeleid vati de Nederlatidie regeritig'
1813-183{), scriptie, l'titte,i 1983, p. 32 e.v.
Het had ke,inelijk ee,1 bepaaide reputatie. l)e regeringskratit het-/"urnal dr Bm.re//rs. waarin
de Impartial en de Ifridi,tilt' dc (1,1,111 s,1metigitigeii per 1 okt(,ber 182(1, verklaarde iii het eerste
iluitiiner dat Keen vaii de redacteurs vati de h,tparti,1/ redacteur vat, de /Vihi„,Fridi·s was
geweest.

"- 1*ridiqi,i dc· (iand. 7 juni e„ 4 juli 1819,4 e,i 31) januari l 82(1. Zie 0/,st·nwki,r XIX. p. 3311 e.v.
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7 tebrtiari 1820 diens persoonlijke toestetiimiiig kreeg. Van Meetien en d'Elhoungtie

werdeti enkele dagen vastgezet. 1)it deed voor hen, Vati Meeneti had al een tijd
finaticiele probletiieti, ketinelijk de deur dicht. 1,e Observateur ging zonder aticheid te
netiieti rati zijii lezersptiblick ter ziele. 128
Ill de periode tia 182(1 zoudeti tot rotid 184() vrijwel geen ilietiwe eletilente'11 a.111 de toI

daii toe iii het Zi,ideti untwikkelde theorie over ministeriBle veratitwoordelijklieid
wordeii toegevoegd. Veel behartenswaardige lessen vati Van Meenen gitige,1 verloren
eti zoudeti daarom m het Noordeii latertiloeizaatil en itie[ schaile eil schatide (,ptlieuw
iiioeteti

wordeli geleerd.

PARAGRAAI· 2
VAN HOCil:NI)(. )1 1'S REAC.'1'IEL)1'111·.1' AAN13(.)1) 'IC)'I'(; l () NI) W t.'I'SH EltZIENING IN
1817

1. De aanleiding tot een onuitgesproken rede in 1817
Iii iii„'Linber I N 16 w.is V.7,1 Hogeildorp „iltslagell als Vice-Pre3ident \'ail de 11.Jaci
\"ati Stak. HU beliield ecliter zittitig 111 de T\veedc Katiier. Hij werd iii 1817 door
Wilhelni itia vaii Pruisen itigeliclit overhet herverschutien van de liph migrides.11.'1)it
bl.id erketide, zoals hierboven vertiield, iii mei de grondwetslacu,ie en riep iedereeti
op om m et voorstelle,1 te k„tiieti!"" Van Hogetidorp m ott dadelijk begrepeti hebbeti
dat h et betreffetide artikel eeii vervolg was op het artikel v in 1-ebruari 1816. Het was

hetii evetitiiiti Mtitgaaii dat de diuk itit het Zuideti op Willetii 1 0111 111itiisterifle
\·eratitwoordelijkheid te erkentieti steeds grotergeworden was. Een aanteketiinguit
1831 I bewij3t dat de oproep van de liphLI,ic:ridi·s voor hetii de aatileiding vornide tot
ni
het schrijveii vati eeii coiiceptrede voor de Tweede Kanier
over mitiisterifle
LU
stotid
V.iii
Hogetidorp
achter
de oproep tot
Uiteraard
reratitwoordelijkheid.

reparatie, tiiaaratiders dati het artikelvan ti·bruari 1816, stelde dat vati tiiei 1817 dat
voordie reparatieeeti grotidwetsherzieiiing tiodig was. Vati Hogetidorp washet daar

12h

Stil,irt./,wrbot·kfi , 182(1, p. 325; NA, St.latssecretarie, 566/A, 7,12,18,24 tebruari eli 5 iiiaart
182(1: de I'raiLibi;rill, 6,7 eli 13111.1.irt IH2(1. Het eitide kri·a,ii iliet geheel otiverwaclit. Eet i brietu it l)eli Haa g vati ill i,kti,ber 18 1 9 11.1 iii alvast atscheid, c)1 lidat de schrigiver venioi i,el 1 11 ad dat
a/11 atidere 11 wilde 1.ireii. 1)e redactic Iian, deze brief <)p
zoiider c<)1111),etitaar, ()/,st·n,atctir XIX, p. 239.

de redactie nist wilde .71 het strudperk

'-" Brief vali 9 april 1817 vati Willieliiiiiia vati Prui en aa,1 Vati Hogetidorp, NA, Vati Hoge,1dorp. 94.
'"' ifphi;injri</i·j, 1817, p. 191 1- 192.

"' 1 )e aatiteketii,ig vati 7 april 183(Ispreekt vaticeti verliatidelilig. Eeli decl Vail de rede kent
twee tekbtvariatiteii, waarvati de JOil wel eti ile atider tiier door de kleilizooli Werd gepubliceerd, Br. t'n Gt'd..VI. p 257-262. hi eeti o,igepubliceerd decl vall de tekst staar: "1)e Stateil
(11etieraall, ja deze kaii,er allee,i. k.ui zig v.iti dit regt beilietieti ..eliz." Hieruit en uit de
itihoud leid ik at-dat het oiii eeli coticeptrecle voor de T,veede Kanier gilig
" l)e aanteketiing vaii 7 april 183(1 gat- als tijdstip rail schruveii het 111(,liieilt dat de Belgeti
illinijteriEle veratim'oordelijk eistell. 1)e kleitizooti vati Vaii Hoge,ili )rp hceft hieruit eeli
dateriilg iii 1 8 1 7 of 181 H at-Keleid. Op grot 1,1 v.111 ile discussie tujseli de Ob.,·I'l·twt,·cir eli de
l ip 1,81,4 i Li c s

lieet,1 ik 1817 aaii.
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iliet lilee eens. Iii zijil grotidwetsi-omliientaar vati 1823 Zoil hij verklaren dat eeti

fortiiele wet volstotid om de ilidividuele veratitwoordelijkheid iii werkiiig te
bretigeii. Uit zijti coticeptrede uit 1817 blijkt het plan vati Vati Hoge,idorp.
autoriteitinzakede Grondwet,

een oplossitig aan te reiken die grotidwetsherzietiing

overbodig maakte. liovendien Zoil hij iii zijii rede het misverstand kuzinen
rechtzetteii dat de otitkent,ing van minister van Six iii de Tweede Kamer had
veroorzaakt. Hij, Van H (,gendorp, was niet tegetiiedere ministeriele veratitwoorde-

lijkheid.
1)e tekst die Van Hogendorp ill 1817 schreefis daarom zo belatigrijk omdat hij
daarin iii begrijpelijke taal, eri veel duidelijker dan iii de toelichting op zijii 'Schets:
uitlegile welk coticeptdaaraan te,1 grondslaglag. De rede bevestigde de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Konitigen ministers en dat die verdelingeen reactie was
op de Etigelse conibitiatie. Ile rede tootide ook aaii dat Vati 1-logendorp zich tiog
niet had neergelegd bij zijn nederlaag in de grondwetscommissie vaii I ii 15. De redc

sloot daar otimisketibaar bij aaii.
Het eerste hootilthenia van de rede, een krachtigbetoog tegen 'Engelse veratitwoordelijkheid'. kwam al ter sprake."' Dit keerde zich tegen de navolgitig van Cotista,it
ofrvel de aatiname dat de Engelse conibinatie inipliciet iii de Grotidwet vati 1815
befloteti lag. Het tweede hoofdthenia vomide eeti betoog over de werking van de

mitiisteriele veratitwoordelijkheid volgetis de Grondwet vati 1815. Vati Hoge,idoip

droeg twee altertiatieveli .lan 0111 te bewijzeti dat die veratit,i,oordelijklieid inderdand

bestond. Uiteitidelijk liet hij beide oplossingen .ils tocli niet houdbaar v.111111 eti liet
de rede 0,„titgesprokeii. ik zal hieronder itigaan op zijii tiiogelijke beweegredeneii.

2. De tekst van de rede
De recle liad als titel: 'Verantwoordelijkheid van ministers' e,1 opende met de vraag:

"Wat zegt de (;rotidwet?" 1)aartia volgde samerige\·at iti eige,1 woorde,i z .iii Vati
Hogendorp de inhoud van de twee volgens heni relevatite artikelen:
"Art. 75.1)e Koning stelt aan en ontslaat naar welgevallen. Art. 177. Zij staan te regt
voor den H 00 gen Itaad wegetis alie m isdrijven - wegens misdrijveti iii het u itc,et-elieri
vati derzelver filtictieli begaan uitdrukkelijk verlof vai, de Stlatenl (letieraal. 1)aar
is dlls ilan geeti teregt stellei) voor de le Kaliier te detiken. - 1 3 4
-

Zijn cotiitiientaar op art. 75 C;r\\·. citeerde ik in hoofdstuk 2. Een tweede argutiietit
alsbewijs datde Grondwet vall 1815 geen 'Engelse verantwoorclelijkheid' tochet.
was, schreefhu. het ontbrekeri van een bepaling inzake het cotitraseign. In Engeland
maakte dat cotitraseigii ministers verantwoordelijk, terwijl iii ons laiid de Konitig
zelf tekende eti zijn secretaris clechts de handtekeriitig van de Koning bevestigde.
Wilden wij 'Engelse verantwoordelijkheid' invoeren, dan zou bij wet het contraseigri moeteti wordet, itigevoerd. 1)e Kotiing zou daartiiee, schreefVati Hoge,idorp,

11iet itistemtiieti, omdat hij niet Zoll willeti afzieti van de macht hem bij de
(;rondwet verleetid. Na dit betoog gitig hij nader iii op de Nederlaildse sitilatie.

'

'' Hoofdswk 2. paragraa f 1 o,ider 5
"' Br. t·,i CuLVI, p. 257.
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"Vr.lagt likil liu, ililliell cle Mifi ibters i,iet vcrailtwi,oidelijk zijii

Jaii de Stateii-(;elier.tai,

4, t'cle Statell - (, etie ra.1 1 z ig il.111 Jc grA j ail deti K on i tig zelve 1, iii ogen h oudeti ? H et .ltim 0 0 rd

6: j.1. waiit de (; rotidwet heeti geelieil.ixidereti wegdJ ngeweze n, eli de Koli ing toont gee li
1,5.'
c Jiiderzoeketi \Tij 11.ider hoe de Stateli-C;etieraal zieli dali deit Koliitig
ndere begcerte.
kuntieti houdeti. Met „·ette,1 hebbeti wij hier tiiet te cloell, alzo er geelie g.eliiaakt worden

a

Jail iller de toemilimilig der Stateii-(ietieraal. 1)aar vervalt
vcratitiv„ordelijkheill. Op de Besluiteti kotiit hier alles aaii."

dus allc detikbeeld ,·.iii

Metatidere woordeti: de Grondwer vati 1815 hadde Kotiitigzelf'verantwoordelijk
geniaakt aati de Stateli-Getieraal eli deze kon de Koning ook

\verkelijk daarvoor ter

veratitwc,ordilig roepell. Uiteraard niet als het 0111 ti,rtiiele wetten ging, niaarjuist
\\·el voor zijii besluiteii. Op welke grondslag e„ waarvoor precies kon cle Konitig

ter ver.ititwi,cirditig wordeti geroepeti? Metz leze, aldus Vati Hogetidorp, de
wederzijdse verplichtingeii vati de Konitig eti de Stateti-Getieraal iii de edeii, die
zij v(,lge,is de grotidwet (artt. 53,54 e,184 C:rw. 1815) atlegdeti
"zo blukt klaar. dat eeii 13eiluit ,trijdig Iiiet de C:runclwet, tiiet de otiatliatikelijkheid r.iii
het itijk. inet de vi-1.Iliei,1 der iligezetciici, cil 111et ile welvaart, door ile Staten-(,elier.tal
Hiet alleeli iii.lg. iii.lar litoet wordeil wederstaaii.

1)e gelegenheid hien·oor, vervc,lgde hij, bood de gewoiie zitting van de StatetiGetieraal, die :iiitistetis 211 dage,i per jaar dul,rde en tudens welke de begrotitig
behatideld werd. Het te hatitereii iiiiddel wa, het getiieeti overleg:
" Zij 11 er .1.1 n 1 11 crki 11 ge li op Be3lu ite n te iii ake,1, h ier k.iii dit geschieden iii et eeli genoegza-

nie kragt ter bereikiiig vati bet oi>giiierk, dat is: herstel.
1 ) i t i ii id d e 1 v a ti h ers t e l s tot i d tro ii \\·e t i s o o k op eti v oor p rov i i i c i al e e ii ge ti i een t e be -

sti,reti e,1 zelt-5 voor iedere partic,ilier niet behulp vaii het petitierecht, zodat, zo
110clig, llc gehele natie haar verlatigen te ketitien ki,ti Keven eii dat op eeii bedaarde
eii wettige wilze. Wie twilielde eraa,1 dat bij terechte klachteii vati de StatenGetieraal over kotiitiklijke besluketi 1,1het herstel dadelijk Zol, volgeil?
"Het i dus klaar. clat cr bij de (;rc>iidwrt eeiie gen„egzaille zorg gedrage,1 is voor de za.ik.
n·elke tileit cip liet 410% heeft. si·.ititieer ii,cii ceiie vcrantw(,4}rdelijkheid der Ministeri .ian
ile Stateli-(;etier.1.11 begeert.

1)e konitiklijke veratitwoordelijkheid besti„id kortom uit het verpliclite getii:eii
overleg iiiet de Stateii-(:etieraal. Vati H„ge,idc,rp werkte dit tiier tiader itit, ii,aar
zijn ti)niiule \#·as verre \·a,1 rrijblijve,id. Het getiieeii overleg \7,tid in de opetibaar-

heid pia.its eii onder het oog vati de publieke opiiiie. Weliswaar kon de Kntiing
volhardeti tegeti de kritiek iii, niaar de Staten-Cietieraal beschikten overhet geduchte
middel vaii her budgetrecht en was tevetis medewetgever. Was dit altertiatiet-voor

mitiisteril;le verantwoordelijkheid zo sleclit. luidde de inipliciete Imag vati Van
Hogendorp? Zou de Konitig zich niet steeds haasten otii iedere ti,itt te herstellen
eii (1111 aan ieder redelijk verzoek tegeinoet te kometi?

'

'

" 1)it sladt op eeti fragliielit, w.Iarili Val, Hogeiidi,rp a.itigat dat bij wet de 111.1.ht \'ali Lie KI)ilitig
zou kittitiet) worde'ti verkleitid, 111.1,ir ilie Zoll d.iar volgelis helii Iliet iii [L)e,telltilleti.
"· Wille,ii 1 had ititusseti al de tiodige kot iitiklij ke bejl uiteti llitgevaardigd, w.lan·,111 de groild\\·ettigheid twijti:laclitig was. Vati Hogeilili)17 p.ljjeerile dit oii,Liat hij uitgillg Vall de 1101711 9.iii
zijii srelsel.
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Hiertia volgde, zo,ider iiadere aaiidi,iditig, het tweede decl v,iii de rede, dat #ooial
King over de verantwoordelijkheid van de ministers.
"Vreest „ien. datbij „,itstentenis van zoodanige vera,itwoordelijkheid (bedoeld is (lie va„
millisters aail het parlenlent. PvV) cen Mitiister, trotsch op zone afliatikelijkheid vati dell
Koliitig alleen, en vertrc)uwende op de bescherming'i- der State,1-(iener.,al itidien hii iii
regte,1 betrcikken wierd, zij,1 pligte,1 verzilimen zal. terwijl eeti heilzaam olitzag voor tie
Stateli-(;e,1er,1,11 he,11 bintieti de gretizen v.111 hetzelve zon gehoudeti hebbe,i. zo is er cip
de eenvoudigste wijze (,ok hier,iati te getiioet te kotiieti."

Vaii Hogeridorp aiiticipeerde niet dit betoog op een logische vraag. Welis\,·a:ir
ko,iden de Staten-Generaal de Koning aaii de Grotidwet hotide,i dour middel van
liet getiieen overleg, tiiaar was dit eeii voldoetide waarborg? Wat te doeil als sprake
was van eeti on(grond)wettige regeringsdaad: Waren ministers daarvoor oliaatitastbaar? Nee, dat waren ze zeker niet. Ook deze mogelijkheid had de Grondwet (lees.

Vati Hogetidorp) voorzien, watit voor 011(grotid)wettige regeritigsdaden ko,i de
Stateti-Getieraal de betreffelide mitiister direct aanklagen bij de Hoge 11.aad op grotid
van art 177 Grw. 1815. De precieze teksten volgeti hierotider. Voorop stotid dat
bij on(grond)wettige regeringsdadeii de verantwoordelijkheid verschoof vaii de
Kotiing tiaar de ministers. Deze waren vatiwege litin eed op de Grondwet geeti
blinde uitvoerders van de bevelen van de Koning eli omdat zij het risico van een
aanklacht (lees: ontslag) liepeti zouden zij uit zich zelf - net als hu,i collega's iii
Engeland liever hun otits|ag tieitieti dan iliee te werken aan ee,1 on(grond)wettige
regeritigsdaad. Althans volgens de beoogde werkitig van het stelsel vati V.iii
Hogendorp. Het is ditidelijk, we zijii terug bij de ertistige beoordelingsfotit viti Vati
Hogetidorpitidegrotidwetscommissievan 1814. dieleiddetot deblokkering vati
zijii aanklachtreclit. die hij niet ongedaati wist te niaken iii de grondwetscomillissie
-

van 1815.

3. De eenvoudige remedie, twee varianten om ministers aan te klagen

a. Inschakeleri van liet OM was iliet verplicht
De 'cetivoi,dige' reniedie tegen iiiinisters, die vernioedelijk de (Cirond)wet hadden
overtreden. bestond volgens zijn inanuscript uit 1817 hieruit:
"Wij zijii gewerid aan de vervolging iii regten in alle overtreditige,i eii misdaadeii door
liiiddel ,·711 deti opelib.iret) aatiklager ex officio, eli u·ij geve,1 hetii onze beK·ijzeii iii
liatideti, wanneer bv. ee,1 diefstal iii ons huis gepleegd iS.1,» Maar wij behc,eveii dit tiiet
te doeli. eli wi j kiliillell den overtreder van de wet iii regten vervolgen. zonder dell
tusschelikotiist van den Aniptenaar (...)
Het regt nil. dat elk burger heett, 0171 eetien overtreder iii regtet) te betrekken, dog
waarvan. ilit hoofde vati den last. nie,iia,id gebruik mnkt, dit regt heeft c,ok elk Iici van
de Stateti C,letier.iall. eti dus ook alle de Lede,i va,1 dezelve gezametitlijk, eli zij kuntie,i

.

1;.

1)it 'bescherliid' sloeg c,p bet verlcit- ran de Stateti-(;eller.lal roor de zen·c,lgil,g ,·a,1 eeli
Ii,inister. het cletilent il,it iii de grolidwetsconitiiissie vait 1 8 1 4 tegen de bedc,eli,ig van Vaiii
Hi,geridi,rp it, art. 1 ( 14 was i,igebraclit.
1)e rest \·ali lit·t citaar niaakt deel ilit van eeti cingepubliceerde variacit vaii de rede, NA. Vati
Hi,getidc,rp, 4.1, liiap 18 17, oiiislag: ,·eralit\ oordelijkheid der tiiii,i ters.
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iii dir geval,

A·alitieer zu bewijze 11 tegeti eelieti M i,i ister m hande 1111 ebbe,1, 0£>rhaar vitiden

oiii her uit te oet'etieli. 1.)e State,1-61eneraall, ja deze Kanier alleeii, kati zig vati dit regt
bedienen, zonder eeiiige nicit\,·e wet, eii alleeti op grotid vali de bestaalide wetteti."

Beide Katiiers haddeii tiietatidere woordeti, zo meeride Vati Hogetidorp, eeti direct
parletiietitair aaiiklachtrecht tegen illillisters. Voldoeiide was het oin de bewijzeii
regeti eeii 111itiister direct bij de Hoge Raad iii te dietieii. De tussetikotiist vati het

OM was iiiet verpliclit. Het is opvalletid dat Vati Hogendorp cominune stratbare
feiteii begaaii door 111itiisters niet otiderscheidde vati huti d.ideii iii strijd met de
(Cirotid)wet, terwijl hierboveii bleek dat het juist oiii de laatste te doeti was.
Liet art. 177 deze uitleg door Van Hogetidorp toe? Iii de grolidwetsconiinissie vali
1815 had hij verklaard dat Iici itiitiatiet' tot eeti aaiiklaclit volgens die bepalitig
1'.
Maar dat was iii het kader geweest vati zijil
uitsluitetid bij het OM bertistte.
pogitig 0,11 de slotziti van art. 177 (was 1()4) geschrapt te krijgen, wat toell misli,kt
W .1 S .

Nadat Vati Hogeiidorp in 1817 deze oplossitig had opgeschreveii, kwaiii hij
ketinelijk tot aiidere gedacliteii. Hij verzon eeti alternatiet dat hij iii de kaiitlijil
1411

sclireet-en gat-aan dat zijn eerdere tekst koti vervalleti.

Zijii kleinzooti liet daarcitii

(zotider Jaziduiding) de aaiivatikelijke oplossitig weg uit de publicatie vati het
Illailliscript

b I)e eed vati de mitiisters op de Grotidwet
7 lid iell li li Lie State 11 -C;eitera.11 bewijzeti iii haildell hebbei i d.it ee 11 lit in ister 011 tro u w

15 gewi,rdeli a:iii zijiieli eed ,·olgens art. 76 op de (;rolidwet gedaan, zo kitillieil Zij
die bewijze,i iii hatide,i vaii dell l'rocureurvoorden Hoogeit Ilaad stelleit; zij kitii:ieti
het vet·lof rot lile1 procedure volge,ij art. 177 claarbij verleene,i; zij kunlien eene
C : o m 11 1 1 3, i e b e n o e i i i e 1 1, d i e t o e z i e d a t e r n i e t s r e i z i l i l i l ii w o r d e . Z e | ti i l a d a t d e z i t t i l l g

gcslokii is, en die rapport doe iii de eerstvolgetide zittilig."
De Ii,ij ze \·ati uit,ve, kitig, sclireet-hij, zo 11 tiacier 0 verw oge 11 dieneii te \ ·orde 11. zoa Is

hoe eeti voorstel ware te docn aaii de Eer3te Kanier. Een Tweede-Kanierconitiiissie
knit vall eeil eli ailder een rapport optiiaken op basis waarvati de Kaiiier eeii besluit
zi,11 kulitieti 119111ell "zolider ecilige tusschellkoiiist ot-medewerkilig vati blliten *Il
Ic ruepeti.

Wat te deliketivatideze oplossiilg: de cotiibitiatie van art. 177 exiart. 76 Grw. 1815?
Art. 76 was op vourstel vati Vati Hogetidorp zelf iii de grotidwetscoti1111issie vaii

1815 aaii de Groridwer toegevoegd. Het artikel luidde:
"Otiveniii,iderd den verderen ill|loud Vall Lien eed. welkeii de Koilitig gOCL vililit a.111 de

hoofilell vali miliisterifle departeiizetiteii exi ge„otie of-buitetigewolie Staatsradeli voor
·.141
te schru\'eti, wordt hilli daarbu ophelegil getrouwheid Jail Lle grotidwet te zwercii.
Kon deze oplossing liet hiitiatiet-tot eeti aatiklacht tegell eeli minister teruggeven

aan de Tweede Kanier? Mij lukt vati wel, want eeti Tweede-Katiiertiieerderlieid

1

'

1, I
i

Zie hootlistuk 2. paragraat-3, „,ider 7.
Letterlijk stotider 'i,1 de plaars vatial waI volgt. dit te stelleti tot: '1)it k.%13 \\·ederoiliblijreti
Van M datiei i zag dit 215 eeii eed vai i miti ister3 0 11 i zicli a.lil Lie gri,lidwetsmtleg Van de Ki,iling
te houde,1.
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kon tiiet eeii beroep op de gro,idwettige taak vati de Kanier tot eeil aanklacht tegeti
een millister beslilitell (,p basis vati eeti vourstel vati eeti ot-liieer leden. (.)t de Eerste
Katiier een dergelijke aatiklacht Zou steilliell was ecliter de vraag. 1 )e zwakheid \·ati
lietbetoog vati Van H H ge iiciorp bestoi i d ilitde verotiderGtelling datclebeide K aiiierf
het al cells gewordell waren over eeti aanklaclit. 1)roeg cie Tweede Katiier

overti,igende bewijzen aari. dati zou de Eerste Katiier die overigetis nict ktintieti
tiegere 11.

Uit deze tweede vari,int blijkt iii elk geval otiniiskenbaar dat het Van Hogetidorp
met natiie ging oni het aanklagen van ministers voor regeringsdaden iii strijd met
de (Grotid)wet en hoogstens secundair oni particuliere strafbare teiteii iii futictie
begaaii.

c. Ile 'tiiiddelweg' v.iii Van Hogendorp
Zoals hierboven 11 veniield, maakte Van Hogendorp op 7 april 1830 een stel
aanteketiingeti op het manuscript vati zijii rede uit 1817. De eerste daarvan luidde:
"Ik beti tiaderhand vati gedachteti veratiderd, zooals blijkt uit 111ijite aanteekei,ingeti op
de (;rondwet iii het H' decl der Bodrage,i."
1)eze zin lieeft verwarritig veroorzaakt. Er i te,i otirechte uit afgeleid dat V.111

Hoge,idorp daartiiee zijii standpittit inzake tililliRteriele verantwoordelijkheid als
zodaii ig gewijzigd had:41 Dit was niet het geval, de verandering sloeg alleen op zijn
statidputit irizake de vraag ot-de Grondwet van 1815 eeti directe basis bood voor het
parleme,itair aanklachtrecht tegen ministers, dan wei dat daarvoor een nadere wet
tiodig was. Iii 1817 gitig Van Hogendorp. zoals hierboven bleek. a.invatikelijk tiog
ilit Vati het bestaati vati het aatiklachtreclit Zoilder tiadere wet. Maar iii decl 8 vati
de Biidral,r,1, gepubliceerd in 1823, bleek hij te zijn omgegaan. Hij gaf claarin toe
dat een tiadere wet nodig was, wat tieerkwatii op de erketinitig vaii een gebrek iii
'4' Hij had zich, zo neeni ik aan, intussen gerealiseerd dat erkenning van het
art. 1 77.

parletiietitaire aariklaclitrecht (lees: individuele iiiitiisteriele veratitwoordelijkheid)
zonder nadere voorziei,ing tevens de erkenning van de otischendbaarheid Zoil
itihouden. of-wei van de gevaarluk Engeke conibitiatie. hi die tridere wet wilde hij,
tieeiii ik aan, alleeti de individuele initiisterifle verantwoordelijkheid erke,id hebbeti
oin de otischeridbaarheid en daarniee de Etigelse co,iibitiatie bilitell de deur te
hotideti. 1)oor iii 1823 alleeti een wet te eise,1 eii Keen grondwetsherzie,ii,ig week

1

./

Zie 13. de (;aay Fortinan, Gijslirrt Karel lii,1 H"Re„dorp 1,1 de (ire,idit,ct vati 18 14. Allistercia 111
19(I7, p. 57-59: H. vati der Hoeven, Giishert Kin·/ i·,in H,lec·,idi,rp C. ,11.,rn,atic·/- of 1,14·raa/?,
C,rotii,iget, 1976 p. 131.
Vati Hogeliclorp bleef zichzelfat-eli toe wijs iii aken dat er niets iiialikeerde a 311 'zijii G rc,lidwet'. In eeli reisaantekelii,ig uit 1819, gepubliceerd iii Bi/drae·,1.5, p 165 (182(1) heette het:
iii de laatste dertigjareii is de grondslag der regering te eetietiniale veranderd. Ilie grotidslag
i< tiatic,iiaal ger,·ordeit: alle de deelet, van de,1 Staat zijii versmolteti iii de gezametilijke Natie.
,

1 4;

Eeite liatiotiale vertege,iwoordigi,ig is opgetreden. met alle de regreti vail de otiderscheidetie
deelen. en hotidt dat7elfile evenwigt aan de i,ionarcliale ,),agt. welk eertijds iii de privilegic,1
lag." Iii de praktijk otitbrak dit evetiwicht juist.
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Vati Hogendorp at-vati hit intl)rniele voorstel vati de regeringin de Ephtinirid(·s van

1/7

144

Uk een tweede aaiiteketiitig uit 1830 blijkt wat hij met zijii rede had willeti
bereike11.
" I k dachte en ii i iddelwegte hebbe, i ilitgevc,lille, 1 eli adll het verklaarde oogiiierk v.iii vele n

te kulilien \'oliloeti zciticier iets iii de (;rot,ilwet te veratidereti ot-daarbij te voegell.

Het woord 'tiiiddelweg' doelde op de lastige keuze, waarvoor de regeriiig zich ill
1817 geplaatst zag: vastholidell aaii de volledige ontketining of erketinitig van de

iiidividziele iiiinisteriele veraiitwoordelijkheid via grotid\versherzicilitig. 1)e
'tiiiddelweg' vati Vaii Hogendorp was volgetis de iatitekining vati 183) tiiet iii
goede aarde gevalle,i bu collega-Tweede-Katiierlid Van Alpheti, aaii wie hij de tekst
iii 1817 had voorgelezen. 4
Samengevat: de co,iceptrede van Vati Hogendorp overde verantwoordelijkheid vati
mitiisters uit 1817 betrot- een achterhoedegevecht iii zijn studeerkaiiier over ee,i
4"
strijdp unt, dat h ij iii de grotidwetscoiii iii issies van 1814 eii 1815 had verk,re ii: Zijll
aatiteketiing op die rede iii 183(1 iliaakt wei Jazitiemelijk dat de discussie over eeii
grotidwetsherzietiitigiii 1817 eeliserieuze aangelegenheidis geweestell iliet zoniaar
I

eeti proetballoii. 1)e rede illustreert de continuiteit in de opvattitigeii van Vati
Hogeticlorp
Vati Hogetidorp trail iliet alleeli iliet illet zijn rede iiaar buiteti. hij zou voorta.111 iii
de Tweede Kainer de figuur vati de mitiisterifle verantwoordelijkheid niet tiieer
iioetiieti. Toe,1 hu zich er iii 1823 positiet-over uitliet was dat buiten de Kamer, iii
zijii groi),iwetscoiiitiieiitaar, decl 8 van zijii Biidr,well. Had dit zwijgeti tiiogelijk te
111.ike 11 11 j et de atii·U z i 11 g van de gr<)11 d wets lierzie ni ti g d 0 (,1 de

()liscrvcitc,iri Had V.111

Hogeiiilorp eeti zii·ijgplicht?
PARAGRAAI· 3
1)1: Z Ull)1- 11.IKE WIJN- EN ZO U I I IANI)El. EN M I NIS'I'ERIEi t. V E.RANT'WL)()121)11.1 UK I lk.11)

Hoe omilisbaarillitlisteriele verailtwoordelijkheid was als .litertiatiet-vi)0 r de tale tide
reclitsbescherniitig iii het Zuideti zozideii Tarte eii Vati Meetien ook als advocateii
a.111[011eii. ileniclit weldeil cle prole,iseti iii 1817 tegell de telligwerketide kracht vall
liettii,ge,1 op grotid va,1 ee,1 nie,tw systeeiii vati itidirecte belastitige,1 uit 1816.'< 1 )ie
hetlitigeti wareii eigetilijkiii strudiiiet art. 197 (-,rw. 1815.'+MI)e getroffeti h.jiidelareti
zoudeii doorde Tweede Kamer eti de zich c,libevoegd verklarende rechtbatiketi Vall het

144

Zie voor de redelieritig hierotider hoot-dstuk 6. paragraai-6, pui,t I.
123 Vall Hogendorp eli Vati Alpheli raadpleegile,1 elkaar, zo blijkt hieruit, m 18 17 over het
o,iderwerp

14'

Voor alle duidelijkheid: de strijd 0,11 een zi,·h,baar aa,iklachtrecht. het principe va,i de
Illini,teriele veratitwoordelijkheid hing daar tilet vall ati

"- Op groiid vati wetgevilig vati 15 kpteiiilier 1 816, Stb. 1816,4(1, het zogetiaa,iide tiI).itici8le skifi'i
r,Ii) 1 8 1 6; vgl. J. vati der Poel,

7 'er ert· 1,:111.lir../t,ait Heian .4/11'chits,

1 767-/828.1 )eveiiter/

Atinverpe,1 1954, p. 46,
'" Art. 1 4)7 (,rw. 1 8 1 5: Cleene belastitigeti kuliiieli te,1 belioeve vati 's latids k.is wcit·deti geheveti,
d.m itit krachte vall eeixe wet.
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kastje naar de milur worden gestuurd e11 daan,iee overgeleverd zijii a.in de willekeitr vali

het bestuur. Hoe skrk het idee vati de otiiatitastbaarheid vati het best,itir iti Belgie
na 2(, jaar Fratis bestitur had post gevat, blijkt tret'feild uit ecti uitlatilig vati V.iii
Maatieti i,it 1 8 1 5:

"oindat ik ha,131 zoilile ge|oveti, d.it meti .ild.iar geweldig besti,et is, met het iii mijn
c,og zeer ge\'.,arlijk eti bespi,ttelijk LIC,ikbeeld, liat de Jadell vaii .ille sitbaltertie
.,u ctoriteite„ eli atii btetiareli ill oete,1 gereketld wordell vati de,1 pri ti cep3 Ie eitia tl ereti,
eii uit dicti hoof-de .Ya, ri,.9,1,1,t te zijii; gelijk mij dati ook tc,escliijtit, d.it meti daal'.1.111
zeer verkeerdelijk den tiaa m ot-de kraclit vai, wet ti,ekeiit: e eli s\·0te111 1, dat ik iii m ij 11
„
vorig miliisterie (...) dikwijls i,iet nadruk heb getracht te bestrijden.
c)ok alleek de bevoegdlieid vaii de rechter op basis van de tiie ii w e C; roiidn·et (1 8 1 5)
14')

futidatiienteel verruiziid eti al was het cotitlictetistelsel zogetiaatiid atgescliaft iii
de bestuitrlijke autoriteiten nioedigden rechterlijke betiioeienis Iiiet hilll
1816,
iiI)

dadeii bepaald niet a:iii.

1. Processen over de geldigheid van een Koninklijk Besluit
Tegeti een uitvoeringsbeslilit vall 24 liovelliber 1 816 v.111 Willeiii 1 op basis vati Lie

getioetiide belastitigwetgevitig werdeti meerdere petities bij de Tweede Katiier
itigedietid Iiiet tiaxiie door Zuidelijke Wijil- ell Zi,uthaildelareti. Een petitie vati
koopliedeti uit Luik, ingedieild op 29 tiovetiiber, bracht eeti aatital Kanierledeti ertoe
zic11 iii de Kainer uit te sprekell tegell de terugwerketide kracht vat) het bedoelde

kotiinklijke besluit.1 1)e uitleg vati de wet was volgetis heti eeti zaak voor de
rech tbatike 11, die volgetis het Z Li i delijke Ka 111erlici l cy ph i i is 11,1 iii staat z ou de 11 blijkeli

huii grotidwetteluke otialliaiikelijkheid te bewijzeii! Het Noordelijke lid Vati Alpheti
verklaarde zicli evetieetis, tiiaar voorwaardelijk, tegeti terugwerketide kracht. V£„,1
zichzelt-tioteerde hij dat iii dit speciale geval de aaiipak vati de regering tiiogelijk w*,
maar dat deze iii zijii algeii,eeliheid tot absurditeiteii zou leideti."l C)p 17 deceniber
volgde eeti petitic vati wijziliatidel.,reii Liit Briissel cti Atitwerpeti waariii Lic Katiier
verzocht werd 0111 als Kanier eeti L,itleg te geveii aaii de geTvraakte bepalitig va11 de

wet vaii 15 september eii die uitleg op

te

tietiieii iii eeti adres aan de Kotiitig. 1)e

"" '1'ro Metiioria roor tizijneti vrietid Falck'. z.cl. (1815), NA, Falek, 68: zie hoot,13tuk 6
paragr.lat' 1, pitiit 6.

Wet v.iii 16 juni 1816, Stb. 27.
1 Hl'K I H 16- 1 817, p. 35 e,1 41 e.v·., geett 6 ilece,ilber al, ilatwil vail de discu5sic n.wr a.ilileiditig
v.111 eeti Luikse petitie. Volgetis eet) 1 16,1„in· ,) la Sty,vi,h· ('/i,unbrt· ch's /:tats-(;cni;nuix /1,ir Ics.
m,inhailds ch· 1,1'11 t't de st'l des pri,vin,·t·s 1,16·i,lic,Iiah's, Aiivers,iovetiiber 18 17, p. 27 gi,ig her 0111

ecti petitie vati de wiltiha,idel te Brlisse| iligedietid bij de Katiier op 3 deloiiber I H 16. Vcil,r
ee,i a,ider voi,rbeeld zie H7'K 1 8 1 6-1 8 1 7, p.1 1 7.
1" /-/TK 1816- 1817, p. 4-1. In zij,1 'Ratlections' 1817. p. 21, tioot 9, schreet- hij: "A l'occasioil
de l'ii}troductic,11 Liu m)u\'eau sysdme des iiiip6t, itidirectei la Li)i sur le sel ct les vilis dc,im.i
liiatiE·re J bieti des pr<>025 coiltre le (;oilverlieillelit. parce que la lertre de Id Lot Broit eli
oppositi oil avec le v r.li selis, le but. I'evprit de l.1 Lo i, qui Utoit clair et pi,sitit. - Le (; ou rertieilleilt tie pc)itvatit obtet,ir 1111( ilitt'rpomtiBIl lit.*111, dut recourir .i des arguliiens tir6 ile 1.1 tiature
dii pozivoir Execlitili arelimcils qui d.illA Ce Cas spOCial ollt pu trioiliplic,·, 111,1i5 Llui adillis golli'-

raleinetit tiotieruietit S |'absurilitd." Zie rc)<)r ilit ilialluscript hoot-listuk 6 paragr.lat 2, pillit I .

13%
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li atid e lare H liaddeti de \\·eg 11.1.1 r de recliter v<,01 .ilstiog ni et itige flageti . Zij R li re\·eli

iii hilii petitie te vrezeti dat de rei-htbatiken, hetzij uit respect zoor de ko,iinklijke
iliajeeteit, hetzi.1 wegenc twijtel over huti be, oegdlieid. zich inconipetent zoi,deii
\·erklareti. De handelareti wareti korti,in bekend met de grote huiver, zo tiiet

rechtsweigering vati de zittetide m,igistratutir als het ging om geschilleii met de
civerlieid. Vati Meenen gitig uitvocrig iii op deze zaak (IX, p. 55 e.v. 76 e.v.). Ile
Kaiiier ko,i volgetis heni tiiet als autheritieke uitlegger van de wet optreden. 0,1idat
de Katiier heiii iii de praktijk gelijk gaC zat er roor de ha,idelaren niets atiders op
dan toch 111aar naar de rechter te stappeli. Zij zouden daarbij iii december 1816 Vaii
Mectiet] als adv ,caat iii de arill tletllell. 1.,
Iii de daarop vc,lgende tientallen reclitszakeit 54 k w a 117 e t i steeds twee futidainetitele
vrageii a.111 de orde. Was eeti dergelijk koninklijk besluit reclitsgeldig en kati daar,iiee
iliet tertig\\ erketide kraclit belastitig worderi opgelegdp Het./pitrital d'.1,it·(·,·s vati 28
I

maart 1817 deed verflag \·ati hoe hit wijnhindelaren uit Loik iii hz,ii proces was
vergaati. Zij haddeti de hettliige,1 op wijn betwist, als niet gebaseerd op ee,i wet,
Iiiaar alleeti op het getioe,iide kotii,iklijk (uitvoeritigr)besluit vati 24 tiove,iiber
1816 "

1)e eerder cloor huti collega'f uit 11russel aaii de Kanier geitite vrees dat de reclitbatiken \\·el eetis iliet thuis zotidell kililliell geve,i. werd bewaarlieid. 1 )e rechtba,ik
b er :, al d e d at h e t gi ti g 0111 e e 11 befl il i t \ i n d e ll i tvo e re n d e m a c h t, w a a ro v e r e e ti a d vies

\\ as uitgebracht door de Ra.id vati State eti dat cotitortii de wettelijke v 0 0 rs c li ri ft e 11
was geptibliceerd. Het verweer vati eisers ilizake de reclitsgeldigheid betrot-volgens
de rechtbatik de essetitie I.iii eeti regeritigsdaad e,1 daartiiee ee,1 vraag die tiiet aii,i

heiii ter beo„rdelitig sto,id. Het behoorde iliet tot de attribitteti va,i de rechtbank
0111 recliter te zijii "eiitre les gratids polivoirs de l'Otat", dati wei oni deze

111acliteti

biilneii huil greilzell te lioudeil. |)e recliters -iie sollt pas les garatis des citoyelis
coiitre les abus dvelituels datis lesqi,els des ministres pourraient e,itraitier le mi pour
porter attei ii te A 1,1 1(,i t-0 11 d a 111 e Ilt.1 le ". M e 11 111(,Cht v olge 11s de rechter 11 i et aa i] 11 emeti

dat de Kotiiiig eeii i,ibreuk zoi, tiiaketi op de (irotidwet eii er „·as geen redeii 0111
meer vertroit\\·eii te +telleii iii de reclitbatiketi dati i,i de Koiiing. daar deze laat:ste
fleclits bet heil van hit volk voc,r ogeti kc,ii liebben. Een garatitie tegeti bevc,egdheidfc,\·er,clirijditige,i. als die "aar eifers ketitielijk zc, door gewhokt waren, \0,id
tiie,i. aldits de reclitbatik, iii.irt. 161 (;rw.. \\·elk artikel.,aii iedere bzirger het reclit
\·:in petitie garatideerde. "droit le plits beau datis tous les payf libres". 1)e reclitbatik
verwees metandere woordeti de wijilhandelareli terug tiaarde Katiiereti verklaarde
zicli olibevoegd 0111 eeti algimelie tiiaarregel van bestultr aall de Grolidwet te

"4 Zie de gednikte Tiotities: 'Notice de Mr. l'Av<,cat V.M., de Lou,·piti, pc,ur Mrs. les NOgc,ciatic
relative,i,etit i l effet r*troactifile, 1)rc,its i,idirect,i'. 2 p.. cingedateerd e, i 'Suite de la N(,tice. etc.'.
I

p.. a.ingetrott-ell hij eell brief-r·.ili 3 deceillber 1816 v.iii de gr.laI-vati Liedekerke. prci\·iticiegc,u-

zenieii r. aati de 111 iiiister v,11 1 1 4 ,|itie I k TIiiei ities. A 11.A, 13 n i sse 1, C.:ollectie I )e Th ie,ities.

1:. .,

vi,lgens een briet- vat, 9 niaart 1 8 1 7. w.laillit de (®.4·n·,tit·tir XI. p. 1. citeerde. noedde eeti
fi,cale I),irli)g
V,iii Mee, ieti i) oeitide de venvijzitig \·an de wijii eli Z (71 Ithande 1 cloor de K.itiier na.ir de rechter

iiiifpla,itft e,1 erii ge,·olg rati liet o,itbreketi vaii tiiijiifteriele veri,it\\ 0(,ideluklieid.
IX, 1817, p. 340-342.
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t<,etkil. 1,e ititspraak besl<,ot 111et het oordeel dat ilit de wet lielder was icdere
discussie zinloos eii zelts verbodeii was. 1)e uitkotiist maakte itittisseti de belioette
aaii mitiisteriele verantwoordelijkheid als altertiatiefalleeti tiiaar groter.

2. Invoering van ministeriile verantwoordelijkheid bij een initiatiefwet?
Advocaat Tarte cadetlib trad iii een soortgelijke zaak op als verdediger van wijnhati-

delireti uit Brussel. Hij, eii velet, iii het Zi,ideti tiiet heni, stelde na de vele
teleurstelletide ervaringen ill 1815 en 1816 hun hoop op 2() oktober 1817, de datutii
vaiiatwelke eeil derde decl vati de Tweede Katiier vooi- her eerst door gekozell leden
vervaligen zoil wordell. Meti hoopte da de gekozen Katiierledeii zich lilitider volgzaatii
zoi,den opstelleii dati de door Willeiii 1 betic,eii,Lic, aldus Tatte iii eeti itigezc,tideii stuk
iii het./c,tinial de 1,1 Bc·Ni,lite vati 2 april 1817.11- Ver,)ntwaardigd kotidigde hij eeti
itiitiatiefwet itizake de ininisterifle veratinvo ,rdelijkheid ailll! 1)e eersk de beste tiiotie
iii de Katiier vati (eind) 1 8 1 7 zou, aldits Taite, eeti eerbiedig verzoek aaii de K(,ililig
be treffei 1 0111 oiitslag te verle, i eii aa ii ' coi n tiiissaire gli Wral' Appei iii s (de wat Tarte be tre ft
voor de hetfiiig veraiitwoordelijke niinister). Hit verzoek zou gepaard ga.111 tilet Cell

wetsvoorstel ter aanvzillitig vati de Cirotidwet, ter regelitig dat, eti waarvoot· precies, alle

'agells gdtiOratix d'exktitioti' verantwoordelijk zoudeti zijn. De aatileiditig tot deze
krachtige taal was het lot dat zijil Brusselse clietiten getrotf-eti had nadat zij, tiet als huti

collega's uit Li,ik, hmi proces iii eerste aatileg verloreii hadden. Eeti vaii hen was iii
cassatie gegaaii eii protiipt haddeti hij eti al zijii collega's dwaiigbeveleti otitvatigeii 0111
tiiet alleen de betrelletide hetfitig, tiiaar bovetidieii het zesvoudige bedrag da.11-vati als
geldboete te betaleii. Hierop haddeti de wiji,hatidelareti eeti betalitigsaatibod otiderteketid
voor de oorsprotikelijke aarislag, m,Iar met het dritigende verzoek 0111 lieli te otitlietii:11
vaii de geldboete ot- tentiiitiste v.111 een decl daarvati. Vatiwege de hoogte vaii de
opgelegde boe es kregeii de wijnhatidelareii hi,ii krediet opgezegd, daar billi kiediergevcrs voor hun taillissenietit vreesdeti (X, p. 257 e. v.). Cieeti wotider dat niet die v.in de
wijtiliaiidelareii, ook de bloeddruk van Tarte nogal was opgelopeti. Was het te
15/

rechrvaardige 11, schreet-hij, dat fir, 113's .ildlis, hatigetide eet i liogerberoep, t:iilliet dreigdeti

te gaall wegetis excessieve boetes, die tiaar alle waarschijtilijkheid iliet verschuldigd
ivaren?

Het itigezonden stuk van Tarte vati 2 april werd al op 3 april aatigevalleii, waarop deze
weer reageerde iii het-h,timal dc /,1 IA·/Viq,te vati 4 april 1817."" Hij recht\'aardigde zijn
vourstellen met eeti beroep op het Engelse stelsel als Europees model, w.ianati de
begitiselei i, schree t-hij, oo k i ti o tize (; I Hiidwet bes lote 1 1 lagen, zij h i t o tiii itgewerkt. M et

ile uitvoeretide macht had hij niet de Koititig, maar de mitiisters bedoeld. Tarte beriep

.

Tarte schreet-ook al eerder over de zaak vaii de wijiihatidelareii, zie de

Lit,< r,1 1

\'ali 26 (1127

janu.iri 1 817.
1:

1..

:

1)C

( )list·rl,citt·lir

cirukte dir

tuk i,ptiietiw at iii Jed X. p. 258-261.

Zie vi) ir ecti dicpgaalide .liialyse vati de uitspraak vati de civiele kalier ral, de rechtbalik r.iii
Bilissel, het .irtikel '1 )es trois pi)uvoirs' .11 Vati Meeix,1, Observ,lt,·,tr X. p. III-132.
Ook opgeiniieti iii het ,tilikil d':11,12·rs v.111 die dag ot-cell dag later, welke Vati Ma.),icti citider
ogen k\\·.1,ii. Het bl.iii zou voc,r deze ee,1 eerdere pliblicatia lutraft word c i i dc)(ir cle r'erbaiiiim g
vilii ee,1 1:ratise redacteur, Aft;inc,irt·, 1817, p. 2(1 eii 23.

14(1

Ht)(11 lisILIK 4

zich hienuor op Be,ijaiiii,i (:otistatit. rolgetis wie de Konitig

de vierde illacht. de
pativoir nic,ddrateur. was. Tarte stelde etikele additintiele artikelen op de (irondwet voor
1„11

r'(,lge]]s eeli ti,1-1111ileritig vati (-OIlstallt.

( ) ok Vati Meetieti bleet-aa n daclit \·rage ti #·oordeze zaketi (IX, p. 86,25(). 28() e.v.)
Medio 1 8 1 7 stelde de ()/,st·,·i„ikitr de volgende vragen aan de orde. Mocht de
Tweede Katiier zicli zo goedkoop \·,in deigelijke zaken afiiiaketi eii moest zij tiiet

bij de Ko,ii,ig opkometi tege,1 itibreliketi op de (;rondwet? Betrot- het niet een
stratliare daad"" r·.iii de 111i1iister, die liet beslitit h.id gecontrasigticerd'"2 ot vati de
aii,bteiiaardie het uitvoerde? Moestde mitiisteritietdoorde Tweede Kaiiieriii st:iat
\,111 beschuldiging wordeti gecteld cotit-ortii artikel 177 Grw. 1815? Weer bleek,

rolgetic het blad. de al-schz,welijke leeiiite v.iii ee,1 g„ede wet op de mitiisteriele
reratit\\oordelijkheid. Het legde de sclitild daarv ,or zowel bij Kaiiierleden als bij
liet gebrek aaii veratitwoordelijkheidsgeroel bij atiibtetiareii (IX, p. 342).

3. Een petitie aan de Tweede Kanier tot invoering van min isteriiile
verantwoordelijkheid
Eeli eli .itider Zoil Ilittiloildeti ill ecil \'ergeet"se petitie, tieerge|egil ill eeil meiilorie aa,1
cle Tweede Katiier vati decetiiber 1817.
Vall Meetieil was er wegeris zijii directe
betrcikketiheid de veniioedelijke auteur van. 1)e 11ie,110rie gat" eeti resi,nid van de
1'.,

gebcurtei,isseti iti 1 8 1 6 eti 1817. Belialve uiterst krachtige taa| tegeti AppeliI,s eli atidere
betr(,kketi atiibtetiareii. deed de m enicirie 01,der liicer verslag vati het overlijden van eeti
Atit\\,eipse zotitliatidelaar alA gev olg vati het keiliarde vervolgitigsbeleid v.iti de fiRe ti s.
)e petitie bewees het bestaati \·ati eeii vii ietize cirkel. watit to,}ilde aail hoc de Katiier
Ir,4

1

de liandelaren tiaar de rechtbatike,i eii deze he,i weer naar de Katiier liadde,i terug
\en\·eze,1. Tege,1 bepatilde regeritigsbesluiteii. ook al wareti ze juridisch aativeclitbaar,
vt(,iid met aiidere wc,orden geeti brilikbare rechtfgatig c,peti, 110£-11 eeti redres„iogelijk-

lieid bij de T ·eede Katiier. Volgeiis de titeitiorie leverde dit het bewijs op \·ati de

"

Zie rcilir de teksteii de ()1,;i·n,fiti·itr X. p 257-269.
Al, bedc,eld in het de tijd gelde,ide (:„de l'01,11. boek III. titel 1. lifst. 2, sectie 2, art. 114 e.,·.

Val) Meelien p,14.eerde geliiakshal\·e her feit d.it her rotitraieig,1 !iNg i,iet beitotid. Vall
Hogetidorp h.id dit bewust liiet in het le,·eli geri,epeii olii te veniiijde,1 dat Iiii,iisterc vocir het
wettige beleid vali de Kimi,ig \·eratitwoordelijk gehoude,i zouden kililliel) wi,rde,i via hu,i
medec),idertekei,itig. Zie hierrooi- de coficeptrede \,ati Vati Hogetidorp uit 18 17. geciteerd
iii hoot,isttik 2, paragraat-2. putit 2.
1

«,

)e .11 Ketioemde .1/6,1 ,in' ,i hi .s·,·4-c„ick' (.71,uit/ir·c' vati de „·ijii- ei Zi,lith.ilidelareti Val} 110\'ellibre

1 8 1 7,4 1) p.

(llirechtiliatig vastgezet ,·c)(,r eeii overtredii,g die hoogstens een boete rechtraardigde i,1 cell
11 ie,1 w r·ochtig cachot vol kc,le! idatii pet 1 r,·er,1 de zouth,i, idela,1 r d „ ,dz iek. Met eeti beroer op

'cirdrec secrets' werd hij. cindatiks volledige kwijtitig vati heffi,ig e,1 boetes e n ee,i vrijlatingbevel. tc)ch 11 og \·astge lioudeli ell pas \·rij ge 1,1 teli tc,e li |let te 1.1.it „·ac. | )e m cpec teur-gelle ra.11
die opdraclit gege,·m li,id t ot de r·en·olgi n g lie\1-ee rde d.it de 111 ii, ister \·.1 11 1 u sti tie m de 1 aail

1.iii State gezegd hail d.it het eliige lilidde| c)Iii de A,itweipse halidel tor rede te bretigell wa:
'ereet, r.lar it, de ge,·,111get,ic te g,ic,ieti'. Ali·mc,fic 1 8 17. p. 19 c.r. (zie \·cicir atidere 'rexatic,IN

di, fisc' p. 12). 1)e vervolgi,ig \·a,1 de voi,r de iii,oll v.1,1 de zouthaildel.tar \·er.ilit,r·oc,rdelijke
atiiliten.i r liep op 11iet„ uK. (Mi., i·i· it<·m·, XIX, p. 325 e.r·., \·gl. Bib/it,th#,1,· /3 ·/ei,lm: L p. 32.
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ratiipzalige gevolgeti van het otitbrekeii v.111 ecii HI,ge Raad. De 'djdale d'erreiars' die
zicli otitvouwde bedreigile het hele grond\vettclijke bestel (p. 37). 1)e pctitic eitictigde
111et eeti tweedelig verzoek, ged.iati uit ilailili vati de Koniiig, vati de tiatie eii [(,t beholid
vati de heren igilig. Te 17 eerste, oiii eitidelijk iii overeetistei iim ing met o tize gro iidwette-

lijke rechteii 111inisteriele veratitivoordelijkheid te erkeniieti ('rJhabiliter')
"satis laquelle il tie peut exister iii voildratioli pour la persi),ilie .iuguste ile Iii)tre
111oilarque, iii pudeur de

la part des aget15 dll pouvoir."

Teti tweede, 0111 de onalliatikelijkheid eii onatzetbaarheid vati recliters (Hoge lt.aad) te
erketilien, zoiider welke de grotidwettelijke garatities slechts gittig lokaas wareti. Vati U.
'Nobles et Puissatis Seigneurs'. h.ingt at„ideze metiiorabele zittitig het begiti wi,rdt v.,11

eet) officiele staat vall willekeur ot- vati het lierstel vati reclit eti vrijlieid. li,idde de
liltsm yter.

hi de achterat-gerecotistrueerde H,z,idi·lilieeit is geeti woord over de memmw x vitideii.
Chndat de petitie liiet perfootilijk, liiaar uit 11.1.1111 vati nieerdereti door drie persoticti,

twee wiji,h,indelareti eti hun advocaat V.iii Meeneti, was ondertekeild, weigerde de
presidetit vati de Tweede Kanier deze als rechtsgeldig aan te nenien. "'5 Zo werd

vi,orkotiieti dat het dringeiide pleidooi voor erketi,iitig van itidividude miiiisteriele
veraiitwoordelijkheid eii voor de iiistellitig vati de Hoge ilaad latigs de Ii·eg vati eeti
petitte iii de Kmiier aan de orde koti wordeti gesteld.

4. Repressie van de regering naar aanleiding van de petitie
Hoe ernstig deze zaak werd opgevat, kall atkeleid wordeti uit de repressie die volgde.
Vaii Maatieti zou de me,iiorie ketisclietsezi als kwaadaardig, otibetwistbaar oproerig,
strekketid het wettig gezag te liotieti, eliz. Hij vrc)eg bij briet-vati Ic) jatiuan 1818 Jati
de procitretir-generaal te Brussel ofde 111eiilorie alleeti aan de Kanier verstrekt werd of-

ook verkocht? Hij gat-opdraclit iii dat geval iii te grijpeti, wat reszilteerde iii eeti operatie
tot itibeslagiiatiie vati de ititniddels verspreide ell bu boekliatidelareti verkrugbare
exetiiplareii. "' Er verscheeti vervolgelis eetitweelle druk /7 tiiet daariii dc \i'.1.irsihil\i'itig
dat iedere aiiibteiiaar die lie vrije verspreiditig vall de 111elliorie Zoil beletiitiiereii, vocir
de strafrechter zou worden gedaagd, daar vi,lgetii de petitiotiarisseti (V.111 Meetieii C.A.)
alleeii de Stateti-Gelieraa| bevoegd wareii te ailtwoordeti op eeii petitie. Pr<)cureurgetieraal V.111 der Fosse eti Vaii Maatieii zageti iii de waarschuwiiig slechts eeii pogitig
de tegeti de eerste dnik aatigevatigeti vervc)lgitig te schorseti, terwijl zij de tweede drtik
als eeti nieuw delict opvatten. Het petitierecht gat-volgetis heii geeti recht ee,1 dergelijk
'libel' vrii te latn circulereti. ()17idat aativatikelijk eeti satiieiivattitig gepubliceerd was

" NA,.lustitie geheiiil. 456, Vati Ma.iliell .1.111 Vati der Fosse te Brussel 1(3 jatiuari IHIH.
"." NA, Justitie gehei111. 456, bev.it A·aar.,clijlihjk de enige Ewee iii Nederlatid Liver gebleve,1
exeliiplareli, alwiiede de daarover ilocir Val, Maatieti e.J. gevoerde correspotidelitie vati 111 cti 1 5
j,1,111:tri eli I I teliril.iri I HI H.

"- Zie de ()ni,·h·, 1 1-ebruari 1818, p. 4 e,1 de .1hiz·mi' ,·oilstitittic,litic/li· d'.lilit'rs, 31 janu.iii IHIH.
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ill eell krailt eli cell petitie handgeschrereti tiioest zu'i.U,xwas er. aldus Van der Fosse.
geeti sprake vati ecti geldige petitie.
Hoe deze za:ik precies alliep is (itidi,idelijk. 1)e ()11.g·n„initr deed er verder het zwijgen

toe. Van Meetieti durtile wellicht eeti vervolging vati zijii persoon als (inede)auteur van
de petitie. als betrokken advoca.it. of-als redacteur vaii de ()bscrpate,Ir, dati wel vatiwege
eeti coiiibitiatie vati die kwaliteite,1. iiiet te riskereti. Als hij openlijk de weigering van
de Precide,it vaii de T\\·eede Kaiiier otii de petitie .7,111 te Iielizeri had aatigevalle,i, was
hij iii eeii vergelijkbare positie gek„i,ieti als zij,i vroegere mederedacteur Tarte cadet.
1)ie positie was riskatit. Eerder dat j.,ar had de ObR·ri,ate'/r verslag geda.in van de pogiiig
\·.iii Vati M 7,111eti um Tarte gertrati te krijgen voor dietis boveti befproketi tweede brief
iii liet./"lint,1/ dc· /,i Bc·(eiqitivati 4 april 1817.Van Maatieti stui,rde daartoe op Icl april een
di,or he,11 perscicitilijk otiderteke,ide briefaan de Orde vati advocate,i bij het parket te
81-11<se| met het zeer peititietit geti,rilizileerde verzoek (lees: bevel) ot- Tarte iiiet
disciplinair vervolgd diende te worden. 1)eze had tianielijk. aldus Vati Maanen. iii het
bewzifte .irtikel tilet alleeii regeritigsdade,i eti -itistatities op bi,itetispc,rige wijze gegi,$pt
eti liatelijk voorgesteld. iilaar dit ook gedaan teii aatizieti vati cen wettig ti itgesproken
rechterlijk oordeel iii eeti zaak. waariti hij zelt-als advocaat was opgetredeii (de zaak van
de wijtiliatidel.,reti). 1 )eze actieleverde eeti zeperd op voor Van Maanei], waliter volgde
eeii zinatiieliie ilitipraak vati de zilde van de orde dat er geeti enkele grotid besto,id voor
de becchuldigitigen tegen Tarte. V.7,1 M,iatietis reputatie als 111itiister van Jtiftitie leed zo
medio 1 8 1 7 iii lift Z uideti al zeer grote fchade. De ()bsfn,aki,rzorgde voor eeti integrale

ptiblicatie vaii de rtukken, Loorzieti va,1 eeti bijterid com,iietitaar (X, p. 257-269).1'"
PARA(;RAAI: 4
1)F. 41-AAl GRE('Ill'l·.1.1'KE 'T'liE()RIF. VAN I)F. OBSERVAI'F:UR

Eet) analyse mii alle reler·.inte artikeleti vati de 0115('17'titrtir zoil vee| re \·er ,·ciereti. Ik

beperk me t(it uitgatigspilliteii eli lic)(,tilzaketi vati de theorie rati Vaii Meetien.

1. Uitgangspunten van Van Meenen
H et,·ertrekptitit vai i Va,1 M ee tie ti \\·.7, de itidividu ele vrij h e id eti zekerlieid \·.iii ieder
tid i\·id 11.1 )it iiii pliceerde vo,)r he iii dat Keen legitietii be<tutir 1110 gelijk Was dati 111 et

i

de vrije itiftetiiinitig vaii her zolk (11. p. 8(1-81). Bepaalde basisrecliteii vaii bitrgers
achtte hij zelti buitet het bereik vaii de wetgever (11. p. 116). Belgie was, zo schreethij. eeti vc,lk eii geeti wingewest'7' iii 11.id dus gelijke rechten als ieder atider volk.

Het inocht tiiet worden gereduc eerd tot bufferzoite ot- dijk tegeti Fratikrijk teri
behoeve vati de reft vati Eurc,pa (11.378-379).

'e

Iii hoofd:tuk 7. paragraat- 4 z.il bliiketi \r'aarc,111 dit zc, „·as.
NA. Justitie. geheitli. 456. brief-Vati der Fc,sse aan Va,1 Maatieit v:iii 3 febrliari 1 8 1 8.
Tarte zou hierop terugkonieti iii liet_bilim,1/ ch, /,1 Bc/eiqm· vall 6 niaart 1 8 1 8: ,·gl. 0/,st·,1,(m'tir

XIV, p. 9(1 e.v.
n Vel. Ch,ziles lic,gier in de A,/iti,lic· r,1,1 24 jaiguari IH311: 'Helgil: is geetikc,li,iiie \·.iii Hc,liatid.
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Van M eetieii gitig te ve iis uit v.1 11 ce 1 sociaal ve 1 drag til sse 11 iiidividii e ti ge,11 eetisc hap,

waarvoor hij zich beriep op Blacksiotie en Hetithatii (11, p. 29). 1)e geiiieetiscliap
m oest de reclite ii va n iederitidividit verdedigeti, iii ruil waarvooriederilldivid u zic h
oliderwierp aati de wetteii vati de getiieenscliap
Het hele publieke recht was volgetis Vati Meeiieii de uiteetizettitig, otitwikkelitig
eii toepassing vati eeti centrale waarde: de 'stlred itidividuelle'. Iii grote Stateii koii

deze alleeti door eeti bepaaide orgatiisatie vati tiiachteti worden gerealiseet-d,
machteii wa.ira.in de wil eii de lilaclit vall de gei„eeliscliap was [c,evertrouwd. Her
ware doel vail een Ciroildwet was ecti zodanige orgaliisatie v.iii die 11]achteii tot statid
te brengeti dat ze hun ti,tictie ook werkelijk vervulden (11, p. 31). Voor eeti

ordelijke werking, voor legiti,iiiteit eii rechtszekerheid waren wetten tiodig, die
uitgevoerd eli nagekometi dielldeii te wordeii. Deze verotidersteldeti een 171:Icht die
ze voorschreet- (de wetgever), die ze toepaste in inilividiiele gevalleti (de recliter)
en die ze uitvoerde (111itiisters eii atiibtetiareti). 1)eze drie 111,icliteti Iiiochteii niet ill
een hand koineti ot-verward raken, maar dat ging niet vatizelf want illachten waren
getieigd 0111 huti gretizeii te overschrijdeii, zodat ze itigeperkt diendeti te wordeii.

Iii een ware inotiarchie kon het ertelijk ko,iitigschap futigere,1 als eeti hoogste
'poilvoir 111oddratrice'. Maar ook die lilaclit nioest wordeti begretisd eil er tiloestell
garaiities konien voor de drie otidergeschikte lilachten regeti otitsp<,ritig vaii de

koiiitiklijke illaclit (11, p. 31-32). Deze orgatiisatic vati niac|ite,1 was, zoa|, het
voorbeeldiand Engelatid otider de TE,dors eii Stuarts had lateii zieti, tiiet getioeg
D.wriiaast wai-eti voor het realisereti vaii de politieke vrijheid vati de burgers ook
noodzakelijk: het recht van petitie, de 'bill ot-rights', de persvrijheid juryrechtspraak
en de 'habeas corpus'-wet. Etigelatid had door aaii al die voorwaardeti te vi,ldoeti
tiieer dan atiderhalve eetiw een regeritig zotider grote schokken gekend, en was
tevens voorzieti geweest vati eeti zelt-coirectietiiechatiistiie. De pritiiaire eis vati de
's;ired individuelle' had er ook de politieke vrijhcill vall de burgers voortgebracht.

0iii de detigdelijkheid vati eeti Grotidwet te beoordelen wareti vage theoriefti
overbodig. De beste toetssteeti w.15 de 'sOretd itidividuelle' ot-wel de regeling vaii

de persootilijke rechteii, eigetidotii etiz. eti de illogelijkheid 0117 aantastitig of
verstoritig daarvati vlot, zeker, volledig exi otipartijdig hersteld te krijgen.
2. De koninklijke macht is niet de uitvoerende macht

1,e konitiklijke macht was volgetis Van Meetieii iii elk geval tiiet een absolute.
otigeli111iteerde iiiacht (11, p 312-313), 111aar eeti 'pouvoir modOratei,r'(11, p. 23( ;
vgl. Vl, p. 18-19). hi de Grondwet vaii 1814 troiVati Meenen echtereeti otiatgebakende soevereine macht aan. Zat daar opzet achter? Niet vati de goede K 011 iii g
Willeni 1, tiiaar iiiogelijk wei va11 Hollancise tiiitiisters die deze niacht haddeti
gereserveerd voor liuti eigeti doeleitiden. Het feitdat de (irotidwet vati 1815 iliet
'7.

alstiog enige beperkitig aanbracht, versterkte het waiitrouwen van Van Meetieti. -

'

< Maliipulatie buiteii Willelii I oiii leek ocik de illzet V.111 dubieuze persotieli eil ilikideleil iii Belgie
iii 1814 01 1815. Zie Obs·i·n,attitr. 1, p. 325-331, 4(*)-413. Vix,r de achtergron,1 v.iii de ,peciale
'workti,rce' r'ati Wille,11 I iii her Zuideti zie H.J. Elias, Dc .c,t „hiciti·ms im ch· 17,1,ittisc· j<,·dii,liti,

144

H()(li·I)FILIK 4

Hij zette zich a.11 de uiteetizetting vati wat de rol van de Koning w61 en niet was.
D i z e h a d i i i e t e ii w ;i s ti i e t d e u it \·o e re ti d e ni a c 11 t . ' - 1 K o il i t i k l ij k e bev e le n . m ac h ts d a -

deti. wareti ,pdrachte,i tot uitvoerilig. 1)e uitvoering claarvati vorliide Iliet Op
ziclizelt- ecti macht. D, itinerlijk tegetistrijdige ilitdrukking 'uitvoerende macht'
k\\·a,11 volgelis Vati Mee,ien voort uit de liieuwheid van en het geinatiipuleer met

de thecirie der illachtell en ook door de grote rol die uitvoerende anibtenaren
(tilillisters) iii illodertie regeringe,1 speeldeti (Ill. p. 3711-371).
3. Historische ontwikkeling van de koninklijke macht, onschendbaarheid

Wit ecti colistittitic,tieel Kc),11,ig \el was zette Vali Meetieti ilitrueng historiscli
uiteeti (VI, p. i-r·iii iii 1-25). 1)eze kwatii voort uit het Ciertiiaatise kotii,igscliap,
dat door erti·lijk te worde,i de beschavi,ig had gered. Erfelijkheid inipliceerde
i,i,tiiers dat de Kotii,igiliet meer deeerste was under zijns gelijketi, 111aardaarboveti

I erheveti. liaardoc,r Iraf liet knililigSCI ap tot eet] Cel]trlim vati orde gewordeli,
\\mromhee,i de zadeti \·ati \·rijheid. nijverheid e,1 bescliavitig liadde,1 killitien
otitkieiiieti, die teilslotte het gestolde eii steriele t-eudale stelsel vati de middeleeuweti. dat Europa iii een periiiaiiente greep had gehoilden. hadderi verbrijzeld.
B 1-0 k gt ii k k e t i v a t i h e t ti· od a l i w 11 e, d i e z i c li (, t i d a n k A d e f ra t i s e re vo l u t i e h a d d e t i w e t e,1

te hatidhaveii. belenimerdeii ook iii 1 816 nog de voortgang van de beschivitig en
de veerkracht vati hatidel, kil,isteii eii wetetisch.ippeti. Hit (;erindatise koningschap
h.id zicli eclitei- teiislotte teli I·ooidele \·:iii foisteti eil volketi Olitwikkeld tot eeti
Eitropees kotiingschap: de hoogste niacht a.iii ,)611 persooti toevertrouwd, ert-elijk
eti c,tideelbaar. O,ischetidbaarheid behoorde tot de essentie van dit konitigscliap. wat

Gatiietihitig met de ert-elijkheid. Teti eerfte vereetizelvigde de ert-elijkheid de
belatigeti v,111 de \·orst eti die \·ati de St,iat. 1 )aarotii zou de Vorst deze belaiigeti
besclieri,ieti eti ze tiooit bewuct willen schadeti. ook al koii hij dwaleti. Zou hij dat

toch doeti. wee dan zijn misleiders, want het volk zoii lieti telislotte weten te
straffeti. Teti tweede zorgde de ert-clijkheid ervoor dat het kollitigschap iliet
blootstolid aaii de storille,1 dir verkiezinge,i. Te,1 derde was het utibetwistbare
roordeel \·aii de erti·lijkheid dat de zetel \·.1,1 de hoogste iiiaclit altijd bezet was eti
zou blijve,i. eeti zekerheid die de ecrzi,cht vaii de Koning persootilijk voldeed en
die vati andereii bedw ,tig. Wat ee,1 stabiliteit getic,ot niet eeti Konitig. als top vati
de piramide. die zijn basis. het volk. iii ere hield. Hij doorstotid alle revoluties. 1)e
troon der Botirbotiv had ge\\·atikeld. omdat de Konitig liog Sleclits het hootil V.111
eeii o p k o <te 11 \·aii het s·olk leveiide arifto c ratie T\·as geweest. 1 ) ege tie die de Koti itig
zijii on fc h etid baarheid o titzegde, had rolge,is V :117 M eenen het gehei,11 0 titdekt 0,71
heiii te digradereti. Hij reageerde hierinee op de ontketi,iitig van de olischetidba.ir-

Aiirwerpet, 1963, I. p. 215.

'-' Tervergelijkingde mening van Thorbecke. 1)eze lioeinde.irt. 53 Grw. 1848: l)e uitvt,erelide
iiiagt berust bij deti Konitig: "eeti grocit f·.114 A·ocird. dat tiet als iii Fraiikrijk c,!ider de ( harte
clee|its tot twijfel. iliisbruik eii chica„e zal leide,1." Bildr,lec t,it th· /1,·rzient,le di·r (:n,i,dtirt, 1 848.
P. 18.
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heid van Willein I iii de Eplui,ic:rides,"4 niet beseffend wit daar de achtergrotid v.iii
was. (,tize w ijz e K o i ii tig bestierI a 11 ci, 11.icl de 1 plij mi·ricies geschreveti.Hoe z 0, rroeg

Vati M eetieti, zijn de in i 11 isters dati s lechts zijii co iii iii i e zen? Waar\·oor die iiden daii

die .aclit, 11 ege i i ot tieti hootile, i \·aii bestit ur? We kon deti atitio 1816 eclit 11 itt iii eer

toe met de heilige Lodewijk, die reclit deed otider eeti eik oti zoals Betijaniiii
(:otistatic had geschreveri (VI, p. 2)
"On ne t-ait point des liioliarchies J\'ec de la pi)6,sie et deb sotiveltirs (...) L'acticiti
directe dll 11101,arque s'affaiblit toujours itiBvitabletiielit eii rai oii des progr03 de la
Cl\'tlls.lti )11."

Vaii de Kolling inderdaad 11iets dati goeds. Grote m.intien waren zeldzaain, die in
successie op de trooti verwachteti, was otigerijind. De wijslieid gebood dati ook dat
het koijitigschap geinakkelijk getiiaake werd. De goede bed(,elitige,i vati de Kotiitig
wareti belatigrijker daii zijn daile,i, zijil gezotid verstand belatigrijker dati geiiiale
trekken. Vatidaar dat het kotiingschap beperkt illoest blijveti tot de essetitie, tot eeii
b egit i se 1 va t i beh o i, d, een ti eit tral e eve ti w i c hts m ac h t tii ssen de a ti d e re tii ac li te 1 1 (V I,

p. 14 eii 18). Uitde wettelijke otischendbaarheid vati de Koixitig kwatii zijii 11101ele

otischetidbairheid

voort.

175
4. De onmogelijkheid van een verantwoordelijke Koning

1)evoorilitgatig, sclireet-Van Mectieti, |ladde 'iiiachitiedes goilvertieitietits etiortii
c o i i i p l e x g e 111.1.i k t, t e rw ij l d e c a p a c i t e i t v a t i b e s I L i u rd e rs o n g e v e e r g e l ij k w a s ge b l e v e t i

ami vroeger. Alvorens tot een politieke ilieorie te wordeti, had lioodzaak gedwotigeti
tot de verdeling der machten eti de scheidiiig der functies. De staat had behoette
aaii eeil Konitlg, die liiinisters, generaals, raadgevers eil rechters wist te kiezeti eti
die daarbij als staatshootil zijii otiatliatikelijkheid eii tieutralikit wist te bewareii. 1)e
Vorst -qui Fait toitt par lui-1116tne er voit tout par ses jeux" abdiceerde de facto vaii

het koiiitigscliap. Hij wierp de Ciroiid,vet oinver door het intinetise gewicht vati de
ko,iitiklijke inacht ter beschikking te ste|len aan tii[voeretide atiibteiiaren. 1)aariiiee
verlaagde et) coinprotiii tteerde hij zij 11 Iiiacht wezetilijk, 0 11idat .1111 b telijke ii itvoeritig

erscliijtibaar kotiitiklijk onaatitastbaardoor werd. Iii teite werd dati, vatiwege de aaii
uitvoeritig inheretite gebrekkigheid. het konitigschap zelt-voorwerp vati kritiek en
iliteritiate kwersbaar. 1)e Kotiitig was her hootil Vall lie wetgevelide niaclit, vati de
rechterlijke tiiacht eti de vertegeiiwoordiger vati Lie staat tiaar buiteli. V.iii de

uitvoeretide atitbteiiareti was hij sleclits middellijk het hootil, daar dezeit zelf
otidergeschikt wareti aan de wetgevetide niacht, de rechterlijke macht m de niacht
van het voikeiirecht.
Hoe Jaclit de regeritig hier volgens Vati Meetieti over? Hij otiderscheidde
theoretisch twee redeiieriiigeti voor de veratitwoordelijkheid van de Konitlg otider

de regeritig vaii Willetii I. Men koii reti eerste de Konitig wel veratitwoordelijk
houdell, tiiaardaarvan abstrahereti. Zoiets was 11iltteloos en gevaarlijk, watit het was
otiinogelijk deze abstractie vol te houderi. Vroeg ot-laat zou tiieti de Kotiing toch

r' Epl,6,1,(''rides,

I.

1816, p. 164.

'-' VI, p. i-viii, 1-25
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ter veratitwoorditig roepen eii dati zoti hij tiiet unschendbaar blijketi. Ten tWeede
kon iiieti de Konitig werkelijk ,·eratitwoordelijk maken en clus per defitiitie
'cclietidbaar'. 1 )at scliie p eeti pertiiatictit risic o dat zich eeti ab£ oltitem aclit vortii de

eti gat- aldus blijk .ati schrikbaretide roekeloosheid. Watineer daarentegeti de
reratitnoordelijkheid slechts de ziiinisters raakte. was zij tiuttig eti tiiet gevaarlijk:
de valigevalleti 11,inister werd vervatigen. de orde werd geri 1110ment onderbroketi

of zelts iiiaar bedreigd. Vati Mee,ieii bewee0 iii feite de Omilogelijkheid vaii ee,i
(;roiid,ret v(,lgens het coticept (eii met de lacune) van Vati Hogendorp. Europa.
het Corigres vati Wetieti. h.id. aldus Vati Meetien. Wille,11 I tnt Kniii,ig belinetiid
iii du, liaddell de Nederlaiideti ee,7 otischendbare Koning naaralgeniee,i Europees
model niet als petidant de ministeriele verantwoordelijkheid. liebelleerde orize
Grotid\\'et tegeii heel Ei,ropa?(VI, p. 5-6)

5. Concretisering van de aard van de 'uitvoerende' niacht van de Koning
Iii t-ebruari 1817 (IX, p. 1-32) gat-Van Mer,ieti ee,i tiadere iliteenzettitig over de
6·erwarritig vati de 'ilitvoerelide' 111.iclit vati de Kotiing eli de ilitvocretide tiiticties
i.iii mitiisters. The„retisch gezieii gitig hij daarmee eeti belangrijke stap verder.
otiid.it hij de relatie ritfuti Kotiing e,i Iiiinisters d.aarinee aatizietilijk vet-lielderde.
De (;mndwet ,·an 1 8 1 3 gi,ig volgens Vati Meetieti uit vati scheiding vati lilachten,
wat nood zakclijk i iii pliceerde dat .1 lie i iiachtstoedelitig iii de G ron dwet li,17 i tatie f vaii

aard \\·ar. 1 )e ziti vmi de scheiding wac iiiitiiers door beperking vati macht Iiiachts111 isbrili k te r'Dork 0 tiieti. 1 )e K (in i tig,ras 111 ed ewetgever. er werd ilit zijii n N ill reclit

gefpri,keti e11 hij liad decl .iati de recliterlijke iii.iclit (bij hit verletieii vati gratie,
dispetisatie, de besliscitig itiz,ike gexhille,1 ti,sceii provi,icief e.d.. het verle,ieti vati
eretitels, waardighedeti en co,iipe,isaties). Een derde tak van de publieke tiiachten
c,eti'!ide de Kotiitigalleeti uit, de zoge,1.1.Ii,ide 'uitvoeretide' iiiacht (zie boveti). Wat
werd tiu precies i,iet 'uitvoerend' bedoeld? Zich op tai vati schrij\·ers beroepeiid.'-"
ondercclieidde Vati Meenen de volgetide attributen van de uitvoeretide niacht. Hit
bestaai, coiistateren en het bekeiid iii,iketi vaii de wet; de inaclittiemitig daarvali
bevelen aa,1 allen. de uitvoerilig d.aarvati toevertrouwet, 3211 tiltictionarisseti door
de wet iii het leveti geroepeti of-die de wet toest(,tid iii het leven te roepen, eeti
111 a c h tigi ti g ve rl eri eli to t h et gebri, i k va,i dwa ti gn, i d d el e ti tege,1 h eii d i e ge h o o rzaa iii -

heid aan de wet zoudeti weigereii: liet aanstellen vail anibtelijke uitvoerders: heii
reratitwc„,rdelijk iliaketi voor deze ziitvoc,ritig: lieti er de iniddele,1 roor verstrekkeii
eti het wettig gebri,ik ciaar\·ati azitorisereii.
Het ging korto m loi,teroiii wi Is-4,1-rech trdadell. die iii m m er de praktijk ot realiteit
zelfotitiiiddellijk raakten. iliaar zotider \\·elke wetteii dode letters ble\,eti. Voortkomend uit de \vette,1 h.iddeti deze beveleti, tiet als de wet zelf. de tilacht alle
otiderdatieti te binden.177 Zij gaveti de atiibtenareli het recht teti behoeve vati de

I

4 Bertratid de Moleville, Blackstotie. Mo„tesquieu. Jeffi,rwon. lk,itliam el, Montlosier.
Tcit deze iii.wlit bebe,orde het betioetiii,igsrecht ,·ali ile \·cratitwi,cirdelijke fillictioliarisseli. Ileze
zoit iii c1e |oop van cle | 9e eeil„· :1111 de Ko,iing (,litiloiliell wcirdeli. Thorhecke zi)u. liet als V,iii
Meetieii, de betioeniitig door le Ki>nitig vati veratits,·oordelijke fittictiotiari,+eli - eii op lager
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uitvoeritig te hatideleii iii tiaa!11 v.111 het publiek gezag otwel iii naatii vati de Kotiitig

Voor de dade,1 vati deze kollitiklijke bevelsinicht behoetile gecti vcratitwoording
te wordeti at-ge|egd, otiidat zij, als louter reclitsdadeti, Keen direct effect haddeii 011,

respectievelijk niet directiii grepeti itidewerkelilkheid. Voorde coticrete uitvocritig
of toepassitig vati deze koriitiklijke bevelen wareti de ministers verant\\·oordelijk
6. De onwettige besluitenpraktijk

Met de opgesoiiide attributeii gat' Vati Meeneii tiaar zijn zeggeti het eigezilijke
roorwerp aaii vati de dadell, die besluiteti (arrUtds) werdeii getioetiid eii die de
178
Grotidwet koniiiklijke besli,iteii (dispositiotis royales) noetiide. ledere veritere
beschikkitig vati de Kotiitig, tiict ge,Iutoriseerd door de wet zelt, 111aakte zicli als
algenieen bevel meester vali de wergevetide maiht. Iii dat geval zoil het gezag
ziclizelt a.ititasten, watit miclit zou gezag vervailgen, geweld zoit iii de plaats tredeti
vati recht. De (; rotidwet vati 1815 gafvolge ns Van Meetien korto 11 i geeti a IKetii ene

regletiietiteringsbevoegdheid aai, de Konitig, want geeti decl vati de wetgevetide
macht kwaiii aan de Konitigalleen toe. Wei had hij het opperbestuur, dat wil zeggeti
de leiditig (la directioti), over de bi,itetilandse betrekkingeii (art. 56), die over de
kolonifii Cart. 6(I), die over de finaiicien Cart. 61), zoals de Grondwet elders de
m,ititineesters de le i ditig gat-over al wat het geld betrot-(art. 24) 1 ) Maarzij bepaalde

tiiet dat de Konitig de leidilig (la directioii) had over de wetten eti over de
reghtspraak, of-over de uitvoeritig der wetteti en de recliterlijke vontiisseti, ot-de
leiditigoverde uitvoeretide atiibtenaren. Hij koti Ze niet leideti (diriger). 1)e hoogste
atiibteiiareti wareli iintiiers verantwoordelijk. Jegelis de Staat voorde uitvoeritig vati
wetteti eii voor de schetiditig vati huii plicliteii; jegetis gelaedeerde burgers voor alle
iiiisbruik en overschrijding vati h,in illacht. Welnu, deze dubbele verati[woordelijkheid verotiderstelde 110<,dzakelijkerwijze hiiti vrijlieid, hun oiiatliatikelijkheid vaii
reclitswege vall tellilliliste iedere atidere autoriteit, behalve de WetteIi. Aiiibteiiareii
wareii dus geeti louter willoze werktiligen. Zij wareti tot op zekere hoogte iii staat de
beveleti vaii hull Illeerderen te beourdelen. Op dit punt sk,ot Vaii Meeneti rechtstreeks
aati bij C:otistatit (IX, p. 24-32).179

Met zijn overigeiis tanicluk theoretische itivuling vati de 'uitvoeretide' iii.icht vaii de
Kotiing had Vaii Meezieti eeti uitertiiate lastig probleeni opgelost. De otischetidbate
Kotiliig behoetile heletiiaal geeti 111achteloze en werkeloze Koiiitig te zijii, zoals
grotetideels het geval was tiiet die vati Etigelatid. die zich zijii 'uitvoerende' zilacht had

lateii orittietii,n door de mitiisters. Met deze iliacht koii de Ki,tiitig wei degelijk eeti
sterke regeritigxleider blijve,1 door bekwatiie mitiisters te betioetiieti, die bereigl wareti
iii zijn geest te liatideleti. maar hij zou iiatuurlijk de colicrete uitvoeritig \·aii wetteli cil

liiveau w,ld d.it 0,)k v<*,r tiiii,isterille belioeliiiligeli -, een specia.11 geval achteil. waan'IN,r geeii
tiummle veratitwc)orditig koti wordeii gevraagil of gegeveii, tenzij daarbij iii,toiriii strijd ilier de
((;rolid)wet werd geha, ideld.
- 1)e (;roiidwet vati 18 15 gat-eeli betere ti,nlittlerilig, schreet- hij, door ze Ii,et bevele,1 aal) te
duideii, Obst·nwk·iii', IX, 1817, p. 9.

"' Hierbij gaf Vati Meetieii eeti citaat vati acht pagitia's uit l)(· la Rcspi,tiscibilit (1815).
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beleid a.an de tiiii,isters nioeten overlaten. Van Meetiens interpretatie was niet iii strijd
11iet de (immdweE vati 1815. murze was, wegetis dietis vrees op een zijspc)(ir te Zlillen
wc,ideti gesclio\'eli, tiiet besteed aaii Wille,11 1.

Va,1 Meetic,1 constateerde terecht dat door de besluitenregeritig het toppunt van
renvarritigontstotid en het statidpiint v.iii Van M.iatieti dat burgers niet bij de ministers
maar alleen bij de Koning zelf nioclite,i klageti over ti)ute toepassitig van ko,iinklijke
beSillitell, \·eni·ielp liij volledig. Iii de visie vati Vail Meenen was de Kot,itig op het
terreili vaii zij, 1 0 iiberc,egde li itv oetiligsre gle iiietitc n zelftc,t ,·eratitwoordelijke uitvoerder

geworden. waaniiee hij zijii oiisclietidbaarheid itelijk had verloreii. Er inoest iiiiiners
ie,iiand voor die koninklijke befluiten a.itispreekbaar zijii. Van Meene,1 was aanvatikelijk.
iii de jareti 1815 e111816. tiog zo tiaTet-te gel ,veti dat die uitvoeringsregle,iietiteti vooral
op aatidratig vati de mitiisters tot sta,id kwaliie11. Het heette bij hetii dati ook dat de
ko,iliiklijke macht iii handeii gevalle,i was van de tiii,iisters. Hij verzon er zelts eeii liaa,11

voor. de diacoiiarcliie of heet-Gchappij der dietiareti (V, p. 323).

7. Verantwoordelijkheid van tiiinisters, waarborg voor legitimiteit
1)e etiige 111.111ier volgens V:iii Meetien olii te bepale,i of-coticrete itigrepeti eti effecteii

op persoiieti eti zaketi iii de satiietilevitig d(,01- lilitii„teriele d,ide,1 legitieti, wareti, \\·as
de wettigheid enati te toetseti aaii de wet(ten). Het doel van de staats - e,i rechtsorgaiiisatie vati de (irondwet vaii 1815 was iiiiiiiers datalleeti noglegitieiiie m.,chtsu i toefetiilig
plaa ts vc,tid. Mii,ifters wareti gehoilde,1 de legitii ititeit vati huti iiiachtsuitc,efeii iiig, zowel

tegetiover de gctiiceriscliap, de vertegetiwoordigitig, als tegetiover de burgers te
\ eraittnoordeti. Zotider verat i ti,·(1(irdiii g zoii iederatliatikelij k wordeii vati de wilieketir
va ti .7 11 ibte ti are ii e,i h et zoii gedaaii ziji i iii et eige i idot 11, v rij lieid, perfo oiii ijke veiligheid,

ja zelh Iiiet de s.inietileritig als zodatiig. 1 )uidelijk was ook op \\·elk mome,it deze
publieke verantwoordelijkheid begon te werketi. zodra eeti overheidsbesluit direct
iii\\ erkte op eetic oi icrete persooti ot-zaak, da n weI op zaken die meerdereti of-de geliele
getiiee,isch.ip aatigingeti (IX, p. 5).

(,tibegrijpelijk noellide Vati Meetieii bet dat lile,1 kon aarzeleti over de gepastlieid van
de publieke kritiek op regeritigsdadeii. Hoe koii de 1_fli#,11(7hb·s. cii de school wairuit
deze voortkwa,11, vaii deze kritiek eeii grief maken tege,i de 1}elgische schruvers? (V L
p 18)

8. Morele en politieke of eigenlijke rninisteriele verantwoordelijkheid
Het zwijgeti vati de (irond\\·et mc,cht. aldus Vall Meeneii, iliet wordeti ziitgelegd als het
bewijf voor het bestaan vaii eeti lactitie itiz.ike de mitiisteriele \·eraitwocirdelijkheid.
Voor elk delict en elke ti,iit wareti iiiiniste13 vervc,lgbaar. Maar het juridiscli gezien

exceptionele bij de eigenlijke tiiitiicteriele veratitwoordelijkheid was jilist dat deze
otibegrensd was. Fouten, die niets met ee,1 lilisdrijt-te illaken liaddell, zoals het iii gevaar
breligeri v.iii het lot van de St.,at, 5.iii de Vorst, vati de (irondwet ot-van partict,lieren,
kcilidell eeti millister wordell aailgereketid als ware het eeli misdrijf Kortc)111, hij
c„tistateerde dat nii,iisters ook veratitwoordelijk waren voor litin \\·ettige dadeit (XI. p
7(1). 1)it deed de vraag rijzen ot- men Iiiliiifters wel ftrafrechtelijk koti rervolgeii voor
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dergelijke d.aden iii functie begaan. In Nederlatidse strafwetten kwamen ze niet voor eti
de

Grotidwet zweeg.

1

HI)

Op dit putit was dus wel sprake vati eeti laciine. Vati Meetien
daagde iedereen uit niee te detiken over een wet. Deze zozi alleen het principe hoeveti
vast te stelleti. Het zoil een politieke wet worden. waarvan aard en toepassing onverniij-

delijk iets discretionairs zooden hebbeti (XI, p. 72). hi Frankrijk was de Chambre des
Pairs de rechter van de ministers op aanklacht van de Chai,bre des DtplitLs e,1 dat was
volgetis Vati Meetien zo oiiidat het 0111 de beoordelitig vati politieke zakeii gitig. Hij
kwatii vervolgetis tot de Collclusie dat de berechting van ministers omiodig was eii dat
de vraag of er eeti lact,ne was inzake de eigenlijke niinisteriele verantwoordelijkheid
voorlopig onbeslist kon blijven. Watit, zoals eeti Etigelstiian het eens had gefortiluleerd,
het grote doel was bereikt als een slechte (corroitipu) tiiinister oneervol zijn otitslag kreeg
eii zijii praktijketi opetibaar werden getiiaakt. 181 Morele verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit het politieke oordeel van de Tweede Kamer, was bij Van Meetieii tenslotte
hetzelfde als politieke ministeriele veratitwoordelijkheid. 182
Met deze redenering vokooide Van Meenen tiiin of nicer zijii theorie itizake de
ministeriele verantwoordelijkheid op basis van de Grondwet van 1 8 1 5. Deze was naar
het oordeel van Van Meenen zo slecht nog Iliet. Ze bevatte i,iimers alle tioodzakelijke
elenienteti. (XI, p. 75). Feitelijk niaakte Van Meenen daamiee een co,iiplitnerit aan Van
Hogetidorp, want liet was, ondaiiks alle wijzigingen, dietis (irondwet die hij hier prees.
Van Meenen kwam ook. en dat was vatiwege het gezatiienlijk Engelse voorbeeld tiiet
zo vree,iid, dicht bij het ideaal van Van Hogetidorp uit, de situatie van op kritiek en
aatiklacliten ati ticip eretid e niinisters, die zo ti odig 011 ts la g zo ti d eti tie,„en eti die daa rdo or

berechting overbodig zouden maken ofvel: het Engelse zelfreinigende meclianisme. De
coliclusies van de Obsrn,ate:,r iii augustus 1817 voltooiden, althans theoretisch, de

receptie van de theorie van Constant in de Nederlanden.

9. De Observateur in de vergetelheid
Het is ee,i feit dat in het Noordeti vatiaf 182(1 vrijwel nieniand meer over de Observatc,tr
e,1 Pierre Fratigoic vati Meenen sprak ofaan de itihoud vaii het blad refereerde. De naam
Be,ijaitiiti Cotistant daaretitegen, alsinede dietis theorie, zo sterk door Vati Meenen

gepropageerd, zou in het Noorden juist wel, zij het tot 1829 tiog bescheiden, a;in
populariteit wintien en daania tiieer iii publicaties voorkonien. Een belatigrijke oorzaak
daarvoor was het bovengenoemde advies over de publieke geest vati Van Hogendorp
van april 1816. Zijii kwalificatie van de Belgen als muiters die zich onrechtniatig
rerzetten tege,1 het regiem van Willetii 1, zoii algeinene tiavolgitig krijge,i eti de Belgeti
tot 183(, eli lang daania achtervolgen. De 0 liscrvatctir was vourtaa11 hi't voonverp vaii
de algeinetie, diepe
"wij de

verachtitig iii het Noorden, daar, volgens een citaat uk 1819
vooroordeelen, het gemis vati zuivere detikbeeldeti, ja van de eetivoudigste
grotidbeginsele,1 van staathuishoudkunde. de onbillijke jaloerscheid eli klagten. en

1..,

1.I

.2

Dit was het gevolg van het wegvalleti van het aatiklachtrecht vati art. 6 v:Iii de 'Schets', dat
'aniptsverrigtingeti' aanklaagbaar zou hebbeii getiiaakt.
Uitspraak van J.L. de Loltite iii: -Ilic Co,istittitio,i of Ettela,id. zie ho ,fdstuk 3. paragraaf 1.
Vati Hogendorp beoogde met zijn stel,el hetzelfde. tiia ar raakte verstrikt iii zijn eigen variant.

Hoof-l)SI-UK 4

150

declatilatie,1 van velen (eli deze de hardste schreeuwers) onzer Belgische broedereii, sedert
1:1110,

t<,t zad w 0 rdctis toe. Uit dc discu Jsicil ili de State Ii -Getieraal, uit den Observateit r ei i
„183

atidere Tud3chrifteti eli I).igbl,idell eii p.lintletteii van buiteil ketideti.
C;.W. Vreede, de latere Utrech£3e hoogleraar, die van 1825 tot 183(1 in Gent eii Leuveti
studeerde sprak iii zij,1 LAi,t·,issdicts over Vati Meetieii alsofhij het had over een nielaatse:
"Advocd.it 1'.F. vati Meeticii (...) eeii v.tii de lic>otilbewerkers vati de Revolutie, vati wieti
„INt
ik iiij al, studetit 3teed, zorgvuldig ip verreil at-staild had gehoudeti.

Vreede kon iii 1825 de aticheiditig v.111183(111iet voorzieii. Ketinelijk had hij, eii dat zal
v ,oratidere 3tudelitell uit het Nourdeti tliet atiders geweest zijii, alin 1825 een zodatiig
iiegatiefoordeel over de 'beruchte' Vati Meeneii, dat hij heni daaroni zorgvuldig nieed.
1)e vooniaailiste oorzaak voorde stielle vergetelheid vati blad e,1 hoot-dredacteur voriiide
otigetwijfeld de aticheidiiig iii 183(I. Het Noorden, dat financieel al zo had moeten
bloeden iii de periode 1815- 183(), zou daania, tijdens de jarenlange volgelic,uden staat
vati beleg. nog 111eer atitipathie on[wikkelen tegen de Belgeti. Het keerde zich daarotii
vatiaf 1 83(, latige tud volledig .it-Vall het Zuiden. Al wat Belgisch was, werd als het ware
bij het ati·a! gezet, zo ook ile (,/,sirl,lift·tir.

B'

i.t'tti·rbm#At,wazim, 1819, l' stuk, p. 514.

1'4

G.W. Vreede, Levi·,issiht·ts, Leideti 1883, p. 1 89

HOOFDSTUK 5
1)e soevereitiiteitsopvattiiig v:in Van Maatien
Inleiding
Willem I had eeti probleem met het legitimereti vati zijii niacht. Hij eigende zich
va nat- 1815 zotider di, iclelijke titel iii de (irondwet steeds meer iii acht toe. Cliappiti

en Valk constateerdeti dat de Ko,iitig de boot atliield als het King om de vraag naar
de oorsprong van Zij inacht.' Aativatikelijk. tussen 1815 eti 182(1, beriepetitiiinisters
zich in de Tweede Kanier veelal op het vaderlijke gezag vali de Vorst en op dietis
11

zogetiaamde exclusieve beourdelingsbevoegdheid.2 Gat- dit al te denken. tic,g

vreeinder werd het toeti Mi,iister Vati Maaneti niedio 1820 in de Kamer de
opzietibare,ide fomiule poneerde dat wat de Grondwet niet geregeld had, tot de
exclusieve macht van de Koii irig behoorde. De eii ige toelichting die hij daarbij gaf
was d.it de soevereiniteit van de vorst van v66r de Grondwet statiide, alsof dat eeti

atiloeride verklaring voriiide. Waar deze stelling op berustte, bleet- raadselachtig
1)oor de otivoorwaardelijke steuti vati de Noordelijke helft vati de Tweede kamer
aa 1 Willetii I, hoet-de deze noch zijn sluipende machtsuitbreiding, noch die raadselachtige 'prealabele soevereiniteit' te legitinieren. ' Waarschuwingen van individuele Zuidelijke Kainerledeti tegeii schetiditig van de Grondwet werdeti iii de witid
ges lageri.

Willetii I King bij zijn maclitsuitbreiditig ziiet willekeurig te werk, tiiaar volge,is een
sc,evereiti iteitscuticept dat afk onistig was vall m iii ister van Maaneii . iii dit 1100 fdstilk

wordt de gro,idslag eii werkitig van de soevereitiiteitsopvattitig van Van M.iatieti,
de pre.ilabele-' soevereiti iteit, eere c o,istriteerd. 1,e nadere citiderboii,vitig vitidt deels
pas in latere hoot-dst,ikken plaats, onici.it de veelal anonieliie brotitieti ervoor van

tia 1827 stanimeti. Inlietzeveride hoot-dstuk volgteeti riadereuitwerkitig,liiaargee,i
systeiiiatikhe en uitputteride behandeling vati de prealabele soevereitiiteit, daar die
het bestek vati eeti studie over mitiisteriele veratitwoordelijkheid ver te bilitell zoil
gaall.

M . C:happin eli J .P. de Valk. Ko,iing Wille,11 I een verlicht despoot? Di,r,imt·,imticlil,id urrk,em·p
1 R N"/i.
19HI, p. 84-1( 9. niet owe p. 11)11.
2

SoliN liiet steuti vati Katiierlederi: H7-K 1816-1817, p. 84 (,iiitiister Six), p. 1 1 5 (tiii,iister
1<Bell). HTK 1 817-181 8, p. 167 (Six) p 271-272 (tiiitiister Va,1 Maaiien) : H-/-K 1 818- 1819.
p. 72-73 (K,imerlid): ,·gl. uitv ,eriger A. Ivitig,.\'t'cic'r/,itic/.schi· St,tytator, 1864, p. 2.39 et, 24(i:
ide'll. 1 866. p. 333: idi'm, 1 H(,8. p. 36.

'

4

Willei,1 1 hail er daarom beh.ng bij dat deze voortduurde en hielp deze te co,itinueren.
(irc,rectins. (;ed<'i,k-,dirifie,1 vaH de,1 graal t,ti,1 der I),ty,11,al,1 Xiciasditin. 2" druk, 1857, p. 1114.
1.)e tertii 'prealabel' beteketit iii Jecht Nederlatids letterlijk 'voorgnitidwettelijk'
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Ik typeer de soevereitiiteitsopvattitig eti het stelsel van Willeni I eti Van Maatieti,
mede iii navolgitig vati tijdgenoteii,1 als absolutistiscli. Willem I zelt- had de haiid
iii p„blicaties die beweerdeti dat hij iii begiiisel over de absolute illacht beschikte.
Tijdgeiioteii, vele Belgen, m.iar bijvombeel ! ook hoogleraar staatsrecht Tydelliall,
ot-het Tweede-Katiierlid Luzac, bedien,le,1 zicli van de termeti 'absolittivine' eti
wbsolitut vor t'. 1)at de terni 'absoltitistisch' geeii overdrep·eii etiket is, zal blijketi
uk de itilioudelijke uitwerkitig, tiiet tiatiie iii hootlistuk 7. Hier volsta ik met eeti
paar hoouptititeti. De terni 'absolutistisch' geeft a.iii dat het in de kerti 0,11 eeti
atitigrotidwettelijke opvatting gitig, eeii verborgen gehouden niachtspreinisse. die
de Grondwet o,ideruit haalde. 1)e konitiklijke illacht was iii de belevitig vati Vati
M aa 11 e 11 z ek e r ilie t a bso lu u t, ni aa r iedere itiperkiiig, hoe futiel ook, volstotid bij hem
al om dit te bewijzen. 1)aardoor koti het stelsel oxider itivloed vati de altiiaar tizeer

tiiacht iiaar zich toehalende Willetii I tetidereti tiaar een eenzijdige, absolute
kotiitiklijke tiiacht. Zo koii de C;roiidwet wordeti gedetiatureerd tor eeti tiiiti okmeer vrijbluvetid regletiictit en het verpliclite, geinene overleg tusseti regering en
Staten-Gener.lal worden bevroren. 1)e verkiezing van leden van de Tweede Kanier
weril getiiatiipuleerd en het budgetreclit ti,iidanienteel uitgehold, met na,iie door
het Amortisatiesytidica.it. Willeili I m.iakte excessiet-gebruik vati zijii zoge,iaamd
dispensatiereclit van wetten eliz. exiz.
1)e soevereiniteitsopvattilig vall Willeni I eti Vati Maaiien vornide niet een bepaalde
uitleg vaii de Grotidwet, die detikbaar eti juridisch verdedigbaar was naast aridere
iiiterpretaties. Het giiig 11iet 0111 een 111eer coiiservatieve uitleg vati de (irondwet,

die een iiieer liberale uitleg had verdrotigeti. Alleeti door de satiieiiloop vati
011istandigheden. die geleid had tot ee,1 volledige verlaniming van de Noordelijke
helft vati de Tweede Kamer, niaakte het Willein I tiiogelijk, 0111 zijii aanvatikelijke
(;roildwetconti,rme soevereiniteitsopvattilig te latell varen en 0,11 vatiat- 1817
Colls,quellt de prealabele soevereitifteit door Ie voereti.
Het aantal persotien dat op de hoogte was van de itihoud en ware strekking vaii de
prealabele soevercitii teit was 111 h ii niaa 1. Er best (ind ii iet zoiets als e e 11 idetitificeerbare

groep vati cotiservatieven die deze opvattitig huldigde. Belialve Vati Maanen
(welliclit Mullerus) eti Willetii I zelt-eii eeti beperkte groep \·aii aii,btetiareti (Asser),
kittitieti slechts etikele persotie,1 geacht wordeti .ta,ihatigers ot-syiiipatliisatiteti (V.iii

Assen) te zijii geweest. Het is dati ook kennierkend dat de opvattitig vati V.iii
Maaiien steeds iii tievelen gchuld bleef, zelt-5 n,1 zijii docid iii 1846. Uit eeti briet-vati
2(1 t-ebri,ari 1867 vati Vaii M.iatieti Jr. ,7:iii Vati AJsen jr. blijkt hi,ezeer zelt-s ziull eigell

zoo,i zic h ,·erbaasde over de opvatting vati zijii vader:
"Hoe tiioilarchaal W'l)rdt de oude .lacohijit (lees: Vati Maaiieti sr., PvV). Hoe
ge makkelijk schuift Ilij alle waarborgeii, alle Nederlandsche vrilhedeli eii ret,iiti iscetittes ter zijde. 1)aarom heeft Ihijl clu, op de 'Schets' geeti beschouwilig geleverd er,

'

(:happin cil Valk, 'Koiling Willezil I eet i verliclit despt) )t?" p. 85 "ouk di,or tudgetiote,1 vati
allerliatide slag werd zon regeritigs3ysteeiii voor 'despotisch'of 'absoluut' gehoudeti of
ges:holdeii." Ir bestolid daarover (zie p. 85 voor divene citateii) ook ce,1 zekere Ct) 11 5/ tls 11 3
c,fider de buiteiilatidse diplomawn iii 1)cii Haag
Onzekere lezilig.
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meende hij (gu heri,i„ert het U ) d.it cir toeti nialige orde van zake,1 weinig meerder
vera,ideritig behoefde dati de ,ubstitutie vall 'Souvereiti Vorst' voor 'Keizer'. Eii liet
Nederlatidse volk dat tiooit ailders dail eeii getemperd gezag geketid had zoude eet,
absoluutgezaghebbeti willeti opdrage n!! Eti G.K. vaii H logelidorpl z oucied,ithebbe n
bedoeld!!'.7
De verbazing van de zooti was terecht, het nlachtsconcept vati zij,1 vader was
extree,11.
PARAGRAA[: 1

1-)IE PREAI AIJEI.F. SC)EVERE.INIT'El'i' VAN VAN MAANEN

1. Plaatsbepaling van Van MaanenR
tle geheel eigen benaderitig eti ititleg vati de soevereiniteit door Cortielis Felix va,1
Maatieti (1769- 1846) had alles te maken met zijii carriOre van voor 1814. waarvan
ik een paarputiten aanstip. Vati Maa,ien zoit zich otitwikkelen van een revolutioziair
rond 1795 tot ee,i reactiotiair iti 1 8 1 3.B i j alle revolutiotiaire overgatige,i vatiaf 1795

paste hij zich, net als zijn collega Talleyrand iii Frankrijk, telkens bij de nie,iwe
machtliebbers aan. Iii de periode 1798-18()6 bleefhij als hoog rechterlijk atiibts drager politiek min of meer iii de luwte. Hij was vati december 18(I7 tot april 18()9
m iii ister vati J zistitie on der Konitig Lodewijk Napoleoti. 1 )eze vorst h.id ee n aatita 1

ketititerketide eigenschappeti geineen niet Willeni I. Oiizeker en aligstig tell
opziclite van zijn br(,er, de keizer. regeerde hij zij,i tiiinisterr tiiet strakke liatid. Hij
\\'as zeer veeleisetid eti hij alleeii besliste iii alle zakeii tot iii detail. Zijii 111111ivters

wareti zijn persootilijke dietiareti, die otiderlitig Keen contacteti tiiochteti hebbe,i
dati alleeii met zijii toesteitinii,ig.Van Maatien ontwikkelde zich onder Lodewijk
Napoleon tot modeldienaar voor Wille,ii I. Hij leerde er zicli te btiigeti eti te
ploc,ier) tia,ir de wensen van de meester, a| was hij nooit een loliter slant-se minister.

Zijii grote kwaliteiteti eii veelzijdigheid ftelden heni in staat tot het biedeti vati eeti
zekertegetiwicht.1211 de Vorst. Deze ervaringen tiiaakteti hetii de kaiiipic,eti vati eeti

cetitralistisch bestuur under een eetihoofdige sc,evereiii. Zijn ontslag als iiiinister,
vertiioedelijkwegenf een coittlict met de Koriing iii 18(19, stond nietiii dewegaaii
zijii betioetiii,ig niedio 181(, tot Staatsraad onder keizer Napoleoti zelf, voor wie hij
te l'arijs (wiliell liiet Elout, tevens zijn vriend en collega iii de grondwetscoiiimissies
vati 1 8 1 4 e n 1815) iii zeer korte tijd veel wetgevetide en bestu,irlijke arbeid verzette.

1)e belotiing daarvoor was zijii betioeming tot Presidetit vati het Keizerlijk Hoog
Gereclits h 0 t" te I) eti Haa g. Vocir lie 111 was het Franse regie 111 eeti legitie 111£ regeritig

iii de opboi,w waarvati hij zelfeeii aandeel had geliad. 1,oor zowel reptiblikeitise

4
'

NA, Vati Hogetidc,rp, 119913. (;.K. zelfiioteerde: Vati Maaiieii tizeetide eerst. dat meti alles
kori 1.ite,i zoals het Fr·as en "den liri,is flegts hehoefde iii de plaats van den Keizer te stelle,i."
Bt·. m (A'd.. V, p. 84.
Het tiavolgetide werd oittlee,id a.in M.E. Kluit. CI,melis Feli'x i,an .1/aam·,1 tot lic, h<·rstrl dc'r
„na/hankch'ikhrid, (ir,„,ingen 1953.
Dit was de opvolger vain het Natiotiaal (,erechtshof-dat bestond vati 18(12-1811.

HOORBTUK 5

154

oligarchie .11 absolute volkss(,evereititteit te verwerpeti kwani hij tot eeti verabsoluteritig va11 de tiiotiarchie.
1)e grote overgange,1 iii de,iken eli de vele m*htswisselitigeil tijdens zijn carriJre
\·66r 1814 veriterk teti bu Vati Maineti de lieigiligtot eeti striktjuridische, legistische

betiaderitig r.111 zakeii. Hij heclitte iii 1813, daaraati gewetid geraakt, sterk aan het
bekledeii vati ecti voonia117e positie. Hij kreeg vrijwel vatiat de aatikoinst vati
Wille,ii 1 de opdraclit oiii iii zijn kwaliteit als hoogste recliter 'otiiniddellijk lilet den
1"

Vorst Itel .irbcideii'. Vati Maatieii was daarotii vatiat- deceti,ber 1813 iii de
gelegenheid persootilijk invloed uit te oet-enen op Wille,11 I. Hij had echter etiige
tud ilodig oiii liet vertiouweii vati de Vorst te winiieti, daar hij gehitiderd werd door
zijn bejmet verledeti als tiotoire atiti-ora ngist en jacobijn in de periode v66 r 18( 1(). "

Achterafsclireeihij dat zijn adviezeti pas gehoor volideli vallaf 1 8 1 6.1 1 Wille 111 1 Zou
V.iii Maaneti ook pas in septetiiber 1815 tot minister vati Justitie beiioeineti, waarbij
hij bepaalde dat Vati Maaneii de futictie van Presidetit vati het Hoog (;erechtshot
13
zoit blijvell \\'a.linetilell [otdat de rechterlijke lilac-ht georgatiiseerd was.

2. Het aanknopingspunt of de grondslag van de soevereiniteit van Van
Maanen
a.

Mogelijke a a 11 k 1 i o p i n gs p u t i t e 11
Eeii bron die de opvattitig vati Vaii Ma.ineit over de grotidslag vaii soevereitiiteit
systeniatisch weergeeti, olitbreekt. ik ga voor eeli recolistructie achtereeiivolgens
acht mogelijkhedeti Iia: de (;roiiciwet de iiatie, de vroegere Reptibliek, Napoleoti,
God, de Europese Mogendliedeti, het volk ot- Wille,111 zelti hi eeti brief- vaii 8
t-ebruari 1830 schred V.iii Maatien aaii Vaii Assen.
'Zijtie M.Ulesteitl hecft de Sotivere,liiteit gehad vi,orde (;rondwet; deze la.,tste heeft
allecii bepalitigeti geti,Jakt tell .1.itizieti vati di il,ii=f 11,(,arop dit Souverein gezag
\'Ocirta,111 zoude Wordell uitgeoet-eiid. (...).Ware de grondwet liiet dalige11(111ie,1
ge\\·ordeti ook dati voi,rwa.irzoude de Konitig Souvereii} zij n geble reti: -be zA·aarlijk
kati ik 111ij eeti pactulii voorstelleti zolider weilerzijdsclie overgitte vali eel,ig regt,
r·m)rile. 1, gerieti ot-\\'.it liet 0,)k 111 ,)ge Zij 11: - \1'.1 t li u ZON.ic de Natic il} cli[ veritie. n de

pactuiii licbbe 11 „rergegereii? - lk weet het i i ier; c,1 ill ij dilii k t. dat ill de bes< h OUWilig
uit het gezigt,pulit, dat ik met kali .1,11)lienteli. ecti kleiii Spratikje vali Volks Sneverei-

tiiteit, of-iet3 \·ati dicti .lard te,1 groiidslag ligt. Alla komt, zoo ik het wei zic, hier op
tieder: - di KA.,tifiig liceft toI zilile ()Illierdaileit gezegli: ik bell Uw Solivercill. 111.tar
Ik zelre ,·erlatig de uitoet-t·tiilig mijiler regtcil al, Zoi)dailig. dail regelcil te bitilleil; -

BU Souvereiti Besluit (iiutiiii,er 13) v.iii 7 deceti,ber 1813: Kluit. Van Maatieii, p. 418.
" Kluit, 1 51,1 .1/,1,1,ic,i. p. 55 e.v.

11

Ik coticludeer dat uit zijii brief-aaii Vaii Assen vati 28 tioveiiiber 1 829, waariti hy reageerde
op ilietij brochure over petities "elk dier oliderwerpeti A door 111ij sedert zeer latige jareli,
reeds sedert 1 8 1 6, tiiaar rooral iii de twee Lit-drie laatite j,iret}, volkotiien in detizelt-dell geest
eli ziti iii oticierscheicle,i rapporteil eii adviezeit behatideld gewordeli." NA, Vati Hoge,idorp,
119913.

1

,

M.E. Verburg, G.whit·di'ms 141,1 her .lh'nisti'rit· t,tin bistitic, 1 )01 Haag 1994, I, p. 99. Wille,11 1
gitig er ti,eii kentielijk Iiog valluit dat die orgatiisatie op at-zieiibare tijd gereed zou Zijtl.
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ziet d.,ar de liegeleti, welke ik u aa,ibiede; - tieeitit gij die aan. dati verbinde ik mij
(cii ditalleeti k.iii dati ee ii i gz i tisals overeetikotii st besc h oijw d Ir orde ii) otii die regeleti

te volgeli. op welke ik pri.is stelle. niet oindat ik daaruit eetiig ander of meerder regt
bekomeii kail, d.iii ik reed< heb. iiiaaromdat ziw aailnetil tig Vall ill i. 11 aai,bod eli vati

de bepaliiigeti, welke ik U voorlegge, m ij kracht eri sterk te zal geve, i iii de uitoefetii tig
tier regte,i welke ik hebbe, e ri \,·elker strek kitig, otii va ng en z.14 d ,or tiwe am tictii itig

van de Cirotidrret, iii liet belatig vali deli St:i:it, voc,rtaaii met juistheid omwhrerci)
zullen zijil.

„15

Het citaatdoetopliet eerste ge ziclit raad selach tigaati. Het lijkt eerdereeti witwoord
te geven op de vraag waar de oorsprong van de m.icht van Willetii 1 niet lag.

De Gro,idlic't vornide iliet de basis voor de soevereitiiteit van Willem I. 1)iells niacht
was volgetis Van M aa Tien ' voorgrotidwettel ijk '. redeti waaro m ik deze de pi·ealabele

soevereiniteit heb getioe,iid. 1)e beperking vati ziji) 1172£-ht via de Grotidwet had

Wille,ii I volgetis Vati Maaneti vrijwillignativaard. Hij had itiiiners op 2 deceti,ber
1813 bij de aativaarding vati de soevereitiiteit dadelijk de belofte ged,7.7,1 v,in eeti
WUZe Colistitutie.
1)e liatit·

bood volge,is het citaat evemiiin eeti grondslag voor de soevereitiiteit. De

tiatie zou iii 1 8 1 3 iliets te biedeti hebben gehad. Van Maanen meende dat de natie

orgehouden had te bestaan eli iliet ilit ziclizelf herleetd was door de val vati
Napoleon.
De t,reqcre Rt·pith/ic·k viel a fortiori af. Sitids de inlijvitig bij het keizerrijk Frankrijk
iii 181(, bestond Nederland iii de ogen van Van Maanen nier nicer. De voorinalige
soevereine provincies waren sinds 1795 opgegaan iii de Bitaafse Ilepubliek en
verdwenen. Van Maa,ien had zelfeen bestilitrlijke rol gespeeld in die eetiheidsstaat. 1.
Volgetis hetii viel er dan ook iii 1814 vati die voor-vorige ilatie tliets lileer over te
drage,i, tiog los vati het feit dat er geeti wettige regerilig izieer was om dit te doeii.
)e tiiacht van Na/,9/(·011 zoti tiirtiieel pac iii april 1814 via Fra,ikrijk )vergaati op de
geallieerde Europese Mogendhede,i. Ile soevereitiiteitsaa,ivaarding en erkeritiing
over de Nederlandeti door Willetii I was toe,1 al sitids decet,iber 1 8 1 3 eeti fe it . 1 )00 r
zijii tiederiaag iii de volkererislag bij Leipzig iii oktober 1813 gingen vatiat- dat
motile,it Duitslatid, Nederlatid en Spanje feitelijk voor Napcileoti verloren, maiar hij
zoi, de geallieerde Mogendheden nog drie niaanden (van 1 jatiuari rot 31 maart
8 1 4) tilss en de R ijti eii l'arijs wete 11 op te houden . Pas op 6 april 1814 tekende hij
te Fo,itaitiebleai, fi,rnieel een 0,19,<,onvaardruikcatitand. Vet'volgeris teketide de Franse
regering, die Napoleoti opvolgde. voor de at-statid vaii alle veroverde gebieden.
Voordat de geallieerdeti de Nederlatiden konden bevrijden, h.ad dit onder de
provisiotiele leiding van Van Hogetidorp ziclizelt- al bevrijd. Kon meri dit nog
opvatten als een feitelijke inbezitnetiting, de aativaarditig van de soevereiniteitdoor
Wille,ii liii december 1813 111aakte die bevrijditigook juridisch een feit nog voordat
Napoleoti form eelatitan d hadgedaaii. Willeiii I kon daaro m fornieel zijn liiachtiii et
otitleerid hebbeti aaii Napoleon.
1

1

(,lizekere lezitig
1' NA. Vati Hogenclorp. 2(15.
"
Kluit, I liii 1/,t,lite„, p. 1 8 e.v.
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Vatiwege deze gatig v.iii zaketi bodeii de .Vt'.illit·,·rdi· .110.ft·,idht·dc,1 evetitiiiti eeti

datiktiopingspunt. Itidividueel liaddeti de Mogendhedell de sc,evereitiiteit vati
Willeiii I al erke,id v 00 rdat Nap c,1 e o ii definitiet-vcrs 1.ige ii was. 0 0 k zijn inbretig bij
een diplom.itiek iticidetit iii 1826, dat later ami de orde kotiit, 111.iakt het otiaatitiemelijk dat Vaii Maatieii de erkeiitii,ig \·an buiteiiat-zag als de basis voor de soevereiniteit van Willetii 1.

(:od vortiide tiiet de basic voor de soevereitiiteit vati Willeni 1. Vati Maaiieti stotid
niet bekeiid als eeti erg religietis 111.in, zodat eeti religietize aariktioping .its uiterst
onwaarschijnluk at-valt.'7 Hetcitaat hierboven geeft evetimiti aanknoping voor eeli
religictize oorsprotig

Het p,31* als broti voor de soevereitiiteit viel ook af. Willetii 1 kon volgens Vati
Maatien geen niacht hebben ontleetid aan het Nederlaiidse volk Ht-daarniee eeii
overeetikotiist zijii aaligegaaii. Vati Maatieti verwierp volgens het citaar de leer van

de volkssoevereitiiteit, de revolucie,iiaire opvattitig dat alle macht bij het volk
berilstte.

Ih

1)e tiiogelijkheid die overblijft is dat Van Maatien de soevereitiiteit op de een ,tatidere wijze aa,iknoopte bu It'i/h·m I :t·//2

b. lie aa,ikiiopi,ig bij Willetii I zeltVati Maatieti zag Napoleon als eeti legitietii heerser over Hcillaild als decl vati
Frankrijk. hi zijii ogen koll cell regilliere soevereilliteitsovergang liaar Willeill I
alleeti rechtsgeldig plaatsviiiden na de at-stand van Napoleoti. 1)esondanks verkreeg

Willeiii I de soevereitiiteit over Hi,Ilaiid, voordat Napoleoti atstand deed. Er iiioest
ciaarotii 5prake zijii vati geheel tiieziwe 111acht5voniii,ig iii HI)llatid. Zo althans
reconstrueer ik de gedachtegatig van Vall Maatien. Voor hetii bestotid er juridisch
Keen N eg tenig 11.,ar de vroegere lt.epibliek. Vaii de vroegere soevereiniteit daarv.iii
restte nietb. 1)aarriaar teruggrijpeil zoii bovendien beteketieti dat hij het Frai,se
bestutir, eti zijii eigen stabstatitiele datideel daariti, als eigetilijk oilwettig terzijde zoii
iiioeten sclit,irc<n. Ook zijii legistische denktrati[ d,votig heiii als het ware ceii.inder
a.itiktiopitigsputit te vitideti daii dat van Vati Hogendorp.
Vati Maatieti aclitk iii tiovetiiber 1813, toeii Eortiieel liog iii Fratise dienst. de
opstatid o,ider leiditig rati Vati Hogetidorp tegen het Fratise gezag 011\\·ettig, ook
al deed hij ilier de mitiste moeite de opstatidelingen tegen te werkeii."' Het maakte

voor heii, geeti venchil dat het provisionele bestutir, otider leiditig van Vati
Hogetidorp, nanietis de tiog b uite n slatids verblijve tide Wille in I optrad. 1)it best u Lir,

dat aatisluititig zocht bij de Repi,bliek, otitbeerde volgetis hetii iedere titel oiii begiti
deceniber 1813 de soevereiniteit aaii Willetii I aaii te biedeti.

"

4

i)e Bosch Keti,per, (ics,-hiede,its tut /83(1 Letterk,iticlige Aa,iteekellitigell, p. 592. Ik voiid ocik
geet) tekste,1, die eell religieuze adlikliopilig geveti.
Uit het citaar blijkt iiidirect dat Willeni I, die vali 2 ttit 6 deceiiiber 1 8 13 de positieve
stenitiiitig vati het volk ten opzichte va,1 zij,i maclitsaativaarditig peilde, zelt-geeti aa,iliatiger
was ,·ati de leer vati de volkssi,everciliiteit.

' Kluit, 1 Pin .l/aaite,1, p. 423 "bovetidieti legde hij de vitiger „p het zijlis iliziciij 'citi,\·ettig
,)ptredeli vati de Haagsche hereii."
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Volgetis Vati Maatieti lieteti de vertrekketide Fra,iseti iii Holland xii Gta.itloos volk
achter zo,ider regering of idetititeit. Net vc,lk zelt-had Keen machtstitel. Om die
redeti koii tiieniatid iiieer de legitieine vertegemvciordiger vati het volk zijii eti
bestond er geeti binnetilands aanktiopingspunt meer vour de soevereiniteit. Vati
Maatieti sloot volkssoevereitiiteit als basis voor legitietiie nlacllt uit. 1)e tlieorie vati
de volkssoevereitiiteit stoiid volgens hetii gelijk aati cha(,s, die bijgevolg geeti
rechtsgeldige lilaclit koti voortbretigen. 1)e niass,1 vati het staatloze volk iii Holland
kon echter weI, en had volgens Vati Mameti ook. na het vertrek vati de Fratise
autoriteiten de sterke behoette gehad om, zoals vroeger, weer cell idelititeit te
krijgeti. dat wil zeggen oiii - weer als vroeger - als zelfstandige natie en volk te
worderi erkend. Willeni I had daariti voorzieii, watit hij alleeti had iii het niachtsvacilikiii vati dat 111011ietit daartoe de wil en het verningen gehad. Het vati de Fratisen
bevrijde volk stileekte heni na Zijil overkomst uit Eiigeland oni de foevereiniteit te
aativaardeti . 1 )0(,r d e volledige 011 derwerpi,ig vati h et volk te dativaardeti was W ille,17

1 de coevereiti geworden van eeti !1ieuwe sta,it. 1)it hield volgetis Vaii Maatieti iii
dat hij iii beginsel, voor zichzeltell zijii Huis, voor eens eti voor altijd de absolute
inacht verworven had over die ilieziwe staat eti zijn volk. Van Maanen huldigde eeti
aanvaarditigstheorie, welke door hem in het citaat (onder punt 2.1) hierboven
verwoord was iii die etie korte zin: 'lk ben uw Souvereiti'. Willem I ontlee,ide. zo
bezien, zijn soevereitiiteit alleeti a;in zichzelf. Van Maanen King voor deze theorie
ketitielijk ilit Vall een zogen:iatiid
"0 11 derwerpitigsverdrag, waarti eehet volk bij het toetredeli tot de staat al zijii rechte ti
otiv(,orwaardelijk e,1 oliherrciepelijk ailt, de st>evereille ilistai,tie af'storid.
De aldils ill hetleven geroepen, 11ietiwe staat vormde qua gebied eeti attplitsillg Vati
het op dat inoment fc,rmeel nog bestaande keizerrijk vati Napoleon, waaruit het
Fratise gezag zicli wel materieel had teruggetrokken. tiiaar dat fortiieel nog iliet was
·, ./

2!

gevitidigd
Volgens ,,
het meergenoemde citaat liad Willetii I de Grotidwet vati 1814 vrijwillig
gegeven.-- 1)it was de logische cotisequentie vati de aard van zijii tiiacht. O,iidat
deze iii b egins el abs o Iii u t was ko n de i 110 tiarch z ij n 111 ac h t al le et i ti it eigen beweging
of-vrijwillig beperke,i en hij had dat gedaan door het aatibiede,i van een (iro,idwet.
Zc, was. zoals Willetii I zelf het later bijvoorkeur zozi tic,etiieti, ee,i 'getetiiperde
Ilionarchie' tot stand gekonien.

De vraag rijst iii hoeverre de vrijwillig gegeven (:rondwet neerkwam op eeti
zogetiaainde 'charte octroyOe'. een mtrekbare' Grotidweti Van Maaneti 113111 de

uitdrtikkitig 'charte octroy2e' bij niijn weteti tiooit in de motid. 1)e Nederlandse

'

C)litleetid aa„ I.J.H. Worst. 'Kotiirig Willent I Het begin van 'otis grcitidwettig volksbestaim'.
iii Smdrs-en Xatievt,nni,le iii ililicm /'s Ki,itink,i/k (18/5- 18.10. C..A. Tamse en E. Witte ed..
13russel.rlia,im 1992. p. 56-75, p. 64.
1 1)e alidicatie vaii Nap<)le.,1 iii april 1814 mi de daari,p volge,ide afttand di,or Fra,ikrijk v.iii

alle verc,verde gebiedeti hadden iii deze redetiering gee,i betrekki,ig meer op Holland.
-- Iii de kotii,iklijke booilschap vati 11 Jeceliiber 1829 stc)rid "iliet die regten vati (-)115 huis.
zr·elker ititc,efeiiirig Wij tii,iittier hebbeti verlangd zotider bepalitig te zieti voortdilreti. tiiaar
uit eigene beweging zooda,}ig helibe„ beperkt. als Wij, rcior het iluttrzaain we|Zijil. de zedell
eti de i,ibi,rgt iler 11.itie. liet 111eect geccliikt <,cirdeelen." Zie lic,ofilstuk '). p.iragrilat--3, pullt 2.
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Clrondwet gitig volge 11 s Va 11 H ogetidorp uit rail een (i iii pliciet) verdrag tusseti Vorst

eti volk eti had daarotii priticipieel eeti atidere status d.iii geoctrooieerde coiistituties
als de Fraiise Charte en die vati soinmige Duitse staten." Vati Hogetidorp noemile
de Fratise ('.harte:
geeti wederzij,isch verdrag tusse,1 Vorst eli Volk (...) Hoe veel gelukkiger zijii wij
wederi,iii iii dit opzigt, eii hc)e veel vaster is olize Stdat, itidieti wij otizeii pligt eit eed
getrouw be[rachte,1.

„24

Volgens Vati Maaneti, iii zijti hierboveii al geciteerde briet-vati 8 t'ebruari 183(.L was
er geen sprake vati een verdrag tussen Vorst en volk:
"Ware de (irolidwet niet aangetiomeii gewordeii c,ok dan voorwaar zoilde de
Konitig Souvereiti zijii geblevell:- bezwaarluk kati ik tijij een pactuiii (verdrag,
1'\·V) voorstelleii zotider wederzijdsche overgifte vati eetiig regt. vourdeel, geriet-,

ot- wat het ook illoge zijii: wat tiu zoude de Natie iii dit ver!,ieetide pactuili
hebbeti overgegive,)? ik weet het iliet.
Het lijkt er sterk op dat volgetis Vati Maaneti Wille,ii I zijii Grotidwet niet kon
terugtieiiieii, iii aargebolide,1 bleet-aati zijti eed.2" IIi zoverre was er eeil verse h i| met
ecti cliarte octroyee.

Iii reactie op de theorie vati de volkssoevereitiiteit illet Zijil adagiuni 'alle macht aan
het volk'. welke liu voor 18(,1, had aangehailgell, was Van Maailen doorgeslageti

liaar het andere uiterste eli was hu superilionarchaal geworden. Zo was hij op zijil
iiianier verstrikt geraakt iii de logica vati de absolute tiiaclit.27 Alleeti vanuit Vati
Maatietisperspectieivati eeii in begitisel absolitte Vorst, die zogetiaanid door middel

vati zijii vrijwillige (;rondwet al 'verregaatide ioncessies' aaii zijii onderdaiien had
gedami, begrijpt 111eii iers vaii de blitide otiderworpetiheid vati Vaii Maatieii Jail
Willetii I eii vali zijii zitcht oiii deze iii iedere wetis ter wille te zijil. Valiwege Zijil
vrciegere daden, als revc,lutiotiaire atitioratigist, had hij waarschijnlijk teveils eeti
m eer dati 11 0 n iiale beli oette 0,11 zij i i loyali kit aa n W ille in I te bewij Zell. De preteti tie

van Vali Maaiien dat de Grondwet op 'zijn' tiiatiier kon eti nioest worde,1 opgevat,
legde welliclit ook eeti zekere 11iorele druk op hetii tegetiover Willetii 1 0111 zijii
opvattiiig waar te 111aketi. Eeti eti alider vcrklaart welliclit mede zijii conhequelite,

iitin ot tijeer t-atiatieke verdedigitig vati de prealabele soevereiniteit. Her lijkt crop
dat V.iii Maatieti 1100it de ware bedoelitig viii Van Hogetidorp heeft begrepen 61
dat Willetii 1 hetii niet wijzer getiiaakt heeft. Er Oiltstc)lid hoe dall ook tusseti 1 8 1 4
2.
eti 184(1 ce,i merkwaardige sy,iergie tusseti Willeni I en Vati Maatie,1.
Iii ecti briet-aa 11 11.1 Lid vat 1 13 april 1 8 45 0 111<chre et-Vati Maa tie!1 ac 11 k rat'de sitiiatie

iii deceitiber 1 8 1 3 als volge

Vati Sas, 'Hit politick bestel', p. 134), iiwot 24.
" V•|11 Hogetidorp, Budnwm, 5, p. 149.

-' NA, V.111 Hl)gelldl)rp, 2()5; zie hetzelfile cit.lat. ma.ir tiltr·i,eriger c,lider pittit 2,1 hierbi)\·eii.

V.111 Ms.likil bescillius\'lie Lic aillivaarcliilg \'.iii de di,or Willeill I vriiwillig daligebodeli
(;rolid\#·et door de 11.itie „·el 'ctiigzitiv alb (,rereeliki),liht'.
1,· Zie ,·criler liciotils[uk 11), paragraat 4.
'- Het delikell ill iliterbtell zou typerend bill\·eli \·c*,1- V.111 M.1.ilieti.
-" Hoewel goed, was ile ver,tazidlioilditig tusjcil Wille,11 1 eti Vati M.ia,ieti eerdcr .16(aiidelijk
eii zakelijk dati harteluk

1)1- SC)!.t'1-1 1.I\111 iii I'SOI'VAT I IN(; \/AN VAN MAANEN

159

"alies w .it da .1 m ill tre n t later. h ie r te latide. n u en da ti i n brochu res. i 0 u ratiten . o f zelts

iii de Tweede Kanier ter sprake is gebragt. ter verk(,rtitig vati de koninklijke
prerc,gatier·e. halige zatile,1 111et sta.itkillidige theoretisclie beschourrmgeti or'er
ct,nstitutic>liele begilisele,1, waar.lati men iii 181 l e,1 18 15 liiet (,tnjailwelijks dacht:
oilderatidere metde nicer mocierile deiiklieeldetivatimit,isteriele verai,twoordelijkheid etc., eii bij welke beschotiwitige,1 meti geheel vergeet eii itit het oog verlie t,
den historiwhen toestancietistiatsvestiging van Nederlatidin 1813 inde oogenblikken
t(,eli Nederland opgehozideti hall st,iatkutidig te bestam, oftcit eeli der Europisclie
state,1 te behoorel):

Zie daar het 'idde fixe' van de itiniiddels 76 jaar oude Vaii Maanen. Hij zo„ zijii
leveri lang blijve 11 vasthoudet, aaii het idee dat W illem l in 1813 de absolute m acht

verworveti had, toen hij de ontboridell Nederlatidfe Stant heroprichtte.
Ik stuitte bij mijn onderzoek niet op etiige bron. waarop Van Maanen zich voor zijii
soevereiniteitscoticept kati hebben gebaseerd en ik deed er geen nader onderzoek
naar, watit het opsporen ervati viel buiten mijil bestek. Welke Vaii Maarietis bron
ook geweest moge zijn, dit staat los van de vraag of Willetii I hem ill die opvattitig
li| |

gevolgd heeft.

c. Van Ma.inens tertigblik op de grondwetscommissie vati 1814
Probletiiatisch voor Van Maanen was, zoals hiervoor bleek." dat Willeiti I iii de
jareti 1813-1815 tiogal hz,iverig stotid tegetiover ee,1 absolute 111.icht.,1 De Vorst
deed iii die periode ook uitspraken, die, oindat ze aansloten bij de principes va,i de
'Schets' van Vaii Hogetidorp. onverenigbaar waren liieteen qua oorsprcmgabsollite
m,acht." Hierboveri bleek in algetiietie zin waaroin Van Maanen de 'Schets' atkeurde
en aativiel. Eeti terugblik ilit 183(1 op het beraad iii de groiidwetscommis*ie vati 1814
vati Vati Maaneti", waaraaii de vijf hierna volgende citaten zijn ontleetid, geeft

-

NA. 13.izid. 628.1)e bejaarde Vati Maatieii gafblijk van ee,1 selectiet-geheugen. In de.lareti
XI 5-1817 w.is Ii,inisteri8le veraiit„·Imrdelijkheid itilliierQ eeti ti)pic.
"" Er is ·ellicht eeti associatic detikbaar nietle,iii Hi,diti (153(1-1596) en zij„ soevereitiiteitsopvattilig. Zie voor Bodit): C .W. vati cler Pot eli A.M. 1)(,Iilier. Hitticihoek i,ati liet Xederlatidse
1

Sta,itsrcuht. 1(I' dri,k. 1977. p. 14 e.v.. vgl. ook I'J. Oud. H(·t c*tistinitic,m·c·/ nyht i,att hit
K,winknik dri· X,·dc·r/,mdr,i. 1.2' druk. p. 4.

4 Hoofilsttik 2. paragraaf-1, tiiet lia,iie piltit 2.
'2 Het is de,ikbaar dat hij niet oprecht was in zijn uitlatingen iii die jareii. niaar het feit dat hij
aa,ir,itikelijk eeii tijd Ialig aarzelde 0,11 zijil grote 111aclit i,·erkelijk uit te oefetien. niaakt dat
.

11iet aa,ineliielijk
Vati As<e,1 <chreef cip 4 mei 1 83(1 aaii Van Maaiieti:

„

In de Belgische a.itispraketi vali deti

Sourlerei,iel Vorst it, 1814 heeft orinadetiketidheid eli k,vzititiigheid eetie nienigte vall
wi,ordetim uitdrukkitigetigebruikt. die totallerley verderfelijke gevolgtrekkitigeti aatileiditig
hebbeii gege\·en. Zij hebbeti lilii dik,zijl, gehi,iderd bij nlijii kleiti opstel ile Sou\1ereiniteitl
tiiet ilit de (;1rotidl ·et, iiiaar de (;Irotidlwet gehouwd op het begitisel der opgedragen
Sourlereiniteitl." NA, Van Hogendorp. 2115.
"

131jlage bij een brief van Vati Maaneti aan Vaii Asseri vati 31 juli 1 83(1. getiteld l'ro memorie.

NA, Vati Hoge,idorp, 1199 13. 1)eze terugblik. die Vati Maatien etikele weke,1 voor de
13elgische at-scheidilig schreefi was spec·ia.il bedoeld voor zij,1 vrietid Vati Affeii, iii wie hij in
829 eeli zelitzame geestver\ 'alit liad otitdekt. Vati Maant·,i wilde het ,tuk reti)ur cti alice 11
1

het al-schrift \·an Vall Asseti bleet-, \0<,rz„ver mij beketid. hewaard.
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belailgrijke, aativiilletide ititi)rtiiatie. Hij alleeti, schreet-Vati Maatieti iii 183(1, had
zich tegeii de 'Scliets' als uitgatigspunt voor het beraad verzer, want
"de overgroote mecriderheid der C'<)11111]isjie (V,111 1814, l'FV) bebtolid uit Heere,1,

wici· rroegere betrekkiligeti eii wilze vati zien geheel viele,1 iii dieii geest (vaii de
'Seliets'.1'\'V)" (...) "de (;raat-v.111 Hogelldorp deed ook gevoele,i dat de Souvereille
Vorst verlaligde dat dit stuk (cie 'Sellers'. PvV) tell leiddraad getioiiieii werd; zoods
il i t oo k b l ij k b.l a r wab u i t d e p rem i sse li va l l h et b eilit i t, wa a rbij d e ( : O ill ill iss ie b e,10 e iii d

wer,1 (...): ilit i3 mij ook wei gebleketi itit eeti deituds met dell Vorst gehoudeti
111011dgaprek tell Lioel hebbeticle oni teil Illill•,tc eeti,ge ritimte d.iamilitretit te
erl.iligl 11.

Willetii I wasakkoord gegaa,1 tiiet de 'Schets' zondereen advies van Vati Maatien.

35

Hij wees op ot-011istreeks 27 decetiiber 1813 diens verzoek oni de 'Schets' alstiog

vati tat-el ie krijgen at'. Zo had hij Vaii Maatien ertoe verplicht de 'Scliets' te
accepteren, wat volgens deze tot ontiodige coniplicaties had geleid:
-Vele leeniteti en gebreketi iii olize grotidwet zijn uit dit. ill mijil oog. zoo t-atale
stuk voortgeiproteli; het oude pri,vilicialisinus was er de grolidJ ag vali, Iii et al zij ne

Riciderw|,appeluke, stedelijke eii aiidere werki,igeti eti verkeerdhedeti, geheel
veni·ijileril vati goede monar. hale begilifele,1.
Vati Mailtiens streven liaareen tiionarchale illaclitotidervond overigens weidegelijk

steuti iii de coliimissie, " maar met name Van Hogetidorp pleitte voor waarborgen.
Vati Maatien legde dit als volgt vast:
"Behalz·c de autocrati,clie, proviticiale guest, eti oude deilkbeeldeil der voorlil,ilige
R epublikeill,che R cgeritig, had de.illee,iheenchitig vati Keizer N.,poleon iti Fran krijk
de men 3clie1i belilic|lt ge iii a ak t voc,r de iii 0,1.irchie: eeti \·orjt kotide ilitili u IlteliLi Zijil.
maar wie kc,11 \'our zuiteii op,ulger wa.11·borge,1. die waili·borge,1 111oest 111eii vilideti

iii (:ollegieli. 111 St.iteii. eveliwel liiet zorg eti behoedzaatitheill. 0111 iiiet te vee| te
\\.igeil: voordragreil \'an Statell toi ILegter]ijke eti alidere hoc,gc anibreti zoudeil tocll
wei altijil W'.larilige licilen \er,·attcli (lees: bevatteii, PvV), eit tileti liep il.iii gecli
ge v.lar v.1 11 ke Lize n . a ]lee 11 u it vorste nglitiw ot- H otititrigiles voortgesproteil; dit Wa reil

zo oligeveer de redetieriligeli vati ileti (-;r,lat- vati Hogelidorp ter bevestigilig der
no,idz.lkelijkheid \,ali de noti,itiaticti voi,r lt-egterlijke ainbteti, Itekellk.ililer, Mutit
e..1. eli zij voiideii bijaid algetiieetieil buval.
Vaii Maaneti stelde achterat-vist dat hij gelijk had gekregen eii resutiieerde regenover
Vati Assen op bedekte wijze bep.ialde argunienteii die Willetii I destudb tegetiover

hem persootilijk liad gehanteerd
Illeii illi)e3tde ille,lic|letigelioegengevelien Illet roor thootil sti,oteil; 1119'ie zi·Uze
vall be;choils·itig 9-,1, wei jui5t, m.i.ir ile tijd zoude alles weI te regt breligeli w.lar het
eitidelijk k 0 iii cii illoest; - *1|ZOi) Zi) ude ni eti iii ejewerkilig \·itideti eli gee,1 tegeti \#·erk i li g. M Jar d ie tijd 11 reft c,m .11 h et verkeerde berok k elid, \\·aar 0,1 der w U gebu k c gaa n .

eii ik heb dit wei voorspeld.

Her ib o,izeker wati,ieer precies V.iii Maaile Il de 'Schets' vour h et eerJ r ii 1 lia,idet J ki·eeg. Zie
Steur, '1)oc-utiietiteti 1814', p. 232: ()litst,1,111, I. p. XLI. Ik liee111 aaii zier kort voor de eer5te

vergaderilig vaii de grmidwetscoliitilissie vati 1814 op 27 decetiiber 1813. Ware dit aiiderj.
d*iii zou ilien eeti advies ot-colililientaar vali Val, M.latieti aa,1 Willetii i ver·Wai ht hebbeii.
Olits/,lan, I. p. 78, 8(1, HI eil 82 eli 394. Hij kreeg daarvi)<>r ruilile ,teuti, 0111£lat zileil bevread
„·15 voor eeti terug\'al n jar het federalisiite.
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Willeiii I sprak als voorstatider vati ecti sterk ceiitraal gezag Vati Maatieii ketinclijk
met regeti, maar hij wilde tegelijk Vati Hogetidorp te vrietid houdell. Willelll 1, Zci
coticludeer ik uit Vaii Maatietis terugblik, laveerde tliss.eli Illin beider betiadering
iii. Vaii Maatien lieeft het aatigedurtil de Vorst de 'Scliets' afte radeli, liiaar deze

koti, als hij daar al voor voelde, tiiet tiieer tertig, watit hij had het otitwerp .11
aaiivaard. Vati Maatien had op dat ill(,illelit zeker tiog tiiet het volle vertrouweil van
Willeiii I eii titiste het gezag vati V.iii Hogendorp, die, tia voorgega.iii te zijn iii de
verdrijvitig vati de Fratise 11, de (ge litii i eerde) 5(,cvcreiiii teit op eeti prefe nteerb 1., 4 e
aa,i de Vorst had aatigeboden. Willeni I heet-t Vati M.iatieti lateti praten eti heiii te
verstaaii gegeven dat hijoild.illks zijn bezw.ireli tegeti de -Schets' moest meewerken.

Het lijkt uiterst otiwaarschijnlijk dat Willetii I toeti al echt beketid tiiet eti ontv.111-

kelijk is ge,iiaakt voor de soevereitliteitsopvatting vall Vall Maatieii. Her ligt voor
de hand dat Willem i iii de periode dece tiiber 1 813-tiiaart 1 814 de ge dachte aa 11 ecti
absolute tiiacht tiogal riskatit eii gevaarlijk heeft gevoticieii. Dit idee was itiitiiers
achtereetivolgens in strijd met het gezoiid verstatid, tia Napoleoii gehaat bij her
Hollatidse publiek, stond haaks op de Republikeinse traditie eti het werd, behalve
door Vati Maaneti, door nieniatid anders aatigehatigeii. Willeni 1 had er, zo hij er
al v<,orgevoeld had, waarschijnlijk bij geeti vati zijii atidere raadsliedeti tiiee kuiitieii
eli durvell aatikotiieti. lets lieel inders was dat de Vorst zich via Vati Maanen iiog
17
wat extra bevoegdhedeii in de Cirotidwet liet toeschuiven. Vati M.iatieti had de

Voist blijkens zijilterugblik destijds ertistiggewaarsch,iwd, tiiaardeze hadill 1814
niet willeii litistereti, 111et alle gevolgeii vati dieti:
" K eti, per zel ve heeft 0 0 k la ter a lies ge daa i i w.it ni oge l ijk was Qlit til ij te |le |pell, 111.id i
•i.18

te

vergeet'3ch.

1)e siiggestie vati Wille,11 I a:iii Vati Maatieti dat hij iii zijn bezwareti tegeti ile
'Sc hers' gelij k ha d, kati, ze ke r a ls h et gi Iig <,111 ho<,tii pi, ii teii, 11 i et scrieti s bed ocld zij 11

geweest. Willeti, 1 had korte tijd daarvoor, iii decetiiber 1813, zw,iar gest,ideerd op
de 'Schets' ell zicli daarover vati diverse katiteii lateii advisereti. Hij had het coiicept
op verschilletide pti litell lateii bijstelle n, vourdat het 3.111 de gro 11 dwetsco 111111 issie v.111

18 1 -1 werd aatigebodeii. Ik leg de suggestie v.in Willetii I dati Vati Maatie 11, dat deze

gelijk had, daaroiii uit als ceii zoethouder tiiet grote gevolgeti. Daartiiee heeft hij
inilliers Van Maailell bepaald nier weerholiden, ja, hetii waarschijtilijk zelt-s

Hij I liciest echter i,ppa 55ei 1 11iet te rer te gaa 11. Hij liep dati her rihiCO dat dc C; ruii dwet liiet
Lil)or de vergaderilig Licr mitabeleti zou worl|Cil a.ltivaard.
Prof: Melchior Ketiiper was Tweede-Kaiiierlid va,1 1 8 1 8 tot 1 82-1 eli tevelis regeriliggr·ertegetiwoordiger. Als Katilerlid was hij de steuti eti toeverl.tat vali Vati M.iatieti. Er bestolid eeli
speciale baiid tushell Keiiiper eti Vaii Maatiei), itizoverre de laatste iii 1 84,6 gefi·eigeril h.id de
eerste te vervolgeli wegens de publicatie vati brieveti tegen Keizer Napoleoli: zie I)e 13,)sch
Keliiper. (,i-;,·hi,·d,·,tis,1,1 1 8.it),IV, L.A. p.61.Volgetis de ubsin,ak,irschuwde Keti,per bij zijil
hulp .iati v.111 Vati Maaiieti dubieuze Iitildele,1 11iet (zie hoot-dstuk 6, paragraaf 3, punt ib).

Vati Hoget,doili viel het iiieertii.ilei, „p d.it Ketiiper overheide liaar 'de \·01,trekte ill.igt der
krooti'. NA, Vati Hogctidorp, 43, letter 1, Keiiiper overleed plotselitig iii 1824.

162
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iatieenic,edigd otii de 'SChets' liaar Zijil ziti gemiietideerd te krijgen. V.iii Maa,ieti
cchreet-d.i.iro\'er iii 18311:
'.

" Zoo werd Jail die schet w ii de li ( ; r.1.11-de le id r.1.1 d der deliberatie,1. e ii ofic-hoc,ii mik
iii det·zel\·er Ic,op da,iri 11 ii ,g r·ee I ge\\·ijzigd i < ge\ ·c,rdeti , r·.iartoe i k bet m ijtie ri ikel ijk
Ileb bijge d 1 3, e 11. ble \·e !1 ci-liter \ Lle h ocitil begi 11*cle 11, e ii daaro ii der dat v.ili art. 8.

4,1

\'.lit e11 011,·er.iliderlijk.

Ik ver,iield hier dat V:iii Maane,i \\'el niet succe iii 1814 een officifle overdracht
\·an de oude reptiblikei,ise soc\·ereitiiteit .iati Wille,11 1 torpedeerde." Toeii Van
Hogetid„,-p da.in·oorotivoldoetide fteuti kreeg. liethij die fol maliteit rerder rusteii,
\\'.it welli clit V.111 M aati eti i ii zijii i dee gefterkt h eeft, dat zijii op vattitig de voorratig
had gekregen. Tut de aativaarditig vati de Grondwet van 1815 in al,gustus vati dat

jaar bleef Vati Hogetidorp ecliter de eerste vic,(11 speleti bij Willeiii 1. Toeti de
Circ),idwet v,117 1815 de beketide lactitle bleek te bevatte 11, droeg dat mogelijk bij
aan ee,1 verslecliteritig van de relatie tusseti Willem I en Vati Hogendorp. 1)eze
relitie kiiapte hoc daii ook afop de ri,zie over het te voeren fina,icieel-ecotiotiiische
beleid, \\·at Vaii Hogendorp ertoe bracht zijii tegetidraad:se advieR vati april 1816 te

lateii ititlekkeii.+1 Hii Ic,kte d.7.irnice zijti otitslag uit, ook 11 volgde dat pas iii
tic,\·ctii ber 1 8 1 6.1)e mzie eti het \·ertrek \·ati Vati Hogetidorp m aaktcal media 1 8 1 6

de weg \·rij voc,r ceii grotere itivioed v;iii V.111 M.,a,ieti. Zo volede Wille,17 I dietis
addes \ .iii tiiedio jiliii 1816 op 0111 de itistellitig v.1,1 eeti voorlopige Hoge liaad uit
4,
te stelle 1 1.

1

)it c orrespotid cert iii et de illed e deli,ig va 11 Vati Maatien n 11 Vati Assen

iii 1829 dathij vatiat- 1816 gehour gevotideti liad bij de Vorst.44(,p dat iiio,iietit was
deze ecliter Iiog 11iet tcie aail ee,1 overst:ip tiaar dietis coevereitiiteitsopvatting. 1)it

blijkt uit het feit dat hij ria het vertrek z.iii Vati Hogeildorp zijn reparatiepogirig
inz,ike de 111itiisterifle veratimoordelijkheid tiog doorzette. l'as iia de gifiviizilig
daarvati iiiedic, 1817 ging hij defitiitiet-overstageli werd hijeen pentiatient volgeling
\·.iii V.iii Maiitieii.

3. De inhoud en toepassing van de prealabele soevereiniteit
Het ker,iverschil tilsseti Vati H<,ge,idorp eti Vaii Maatieii betroilillil vertrekputit.
1)e eerste gi,ig uit vati oude eii gedeelde iii.icht. de tweede r.111 tiieti\\·e. absolute

'

Ik fluit daarcini niet uit dat Willetii i zelfniedeveratitwoordelijk was v<,or het wegrallen ,·,in
het .iatiklaclitreclit vali Va,1 Hoge,ido,-p uit de (;rc),idwetteri z .iii 1814 et, 1815.
" 1)e bepalitig die de betioetiiitigeti iii de Hoge R.,ad eii iii de Gereclitshoren door de Vorst
bc,Iid .iati eeti keus uit voordracliteil ran drie persolle,1 opgesteld docir de State,i-C;eneraal.
resp. de Prciviticiale State,i. Vati Ma,itieri ,%·:,s gebete,1 op deze bepalitig. cillidat deze niet te
verzc,eiie,i ,·iel niet zij, i k oi ii,iklij ke .ilitiaclit. 1 )it g<>Id overige 11< c>ok (le be i i oe ii itiig \,a 11 lecleti

e.:11 de ileketikali,er eli vati de itailet, eii (,etiera.iltiteesters v.iii de Munt. Zie de hien·ocir
gelioeliide terughlik uit 1 83( I vati V.1,1 M.iatieii op het beraad iii de grcitidwetsic,ilitliiffie \·ali
1814

()/irsm,iii. 1. p. 8,1.82.394.
" Hootcisttik 4, paragraaf 1, putit 7.
1, Hl,c,filstiik 6, paragraaf- 1, plitit 1.
"
liijlage bij de brief van Vall Maallen a.1,1 Vall Asse,1 vall 28 no,·eniber 1 829. NA. V.1,1
Hoge,idorp. 2115.

1 ) E SO F. V E·.1 L I N 1 1 1: 11 SC ) 1'V A-1 1 1.N I; V A N V .A,N M A A N E N

163

tiiaclit. 1)e 'vrijwillig a.itigebodeti' (irotidivet vati Vati Maatieii leek ogetischijitlijk
dezeltile als de voorwaardelijke (;ro,idwer v.711 Vati Hogetidorp, tiiaar het giiig oiii

iets geheel atiders. De Grotidwet vail Vati Hogetidorp inct zijii Kheiditig vati
tiiachteil stoild boven de Vorst exi (,tiderwierp diens regeritigsdadeti zo tiodig aati
een rechtinatigheidtoets vaii eeti on,ith.inkelijke, hoc,gste rechter. Volgetis de
prealabele soevereilliteit daarelitegell Was iliet de Grotidwet, inaar de Soevereiti het

vertrekputit vati alle tiiacht. Dit deed zogena,imd ziiets at'aaii de gebotidetiheid vati
de soevereiti aaii de Clrondwet, watit deze h,id daarop eeti eed atkelegd. Deze eed
inipliceerde ecliter geen otiderwerpitig aaii de Grotidwet, watit als daaraati prealabel
·as de soevereill de laatste en 'ware' uitlegger \·ati de (irondwet. Hij alleeti besliste

uiteiiidelijk ot- eii iii lioeverre hij vasthield .1,111 de letter en de gee3t vati zijii
'vrijwillige zeltbeperkitig' eii via eeti legistis, he, letterluke ititerpretatic bleet"er. als
de Vorst dat wilde, weinig heel rail de Grondwet. Ziedaar de basistilosofie vati de
prealabele so eve rei iii teit, volge iis welke de C; 1 01 idw et tieerkwaiii op ' eeti gebru iks45
.iatiwgzing voor soevereiiiiteit
Vati Maan en presetiteerde bovetidieti ac literat-h et aa 11 bod va 11 e eii Clrotid\vet als 'liet
,

bewijs' dat Willetii I tiiet uit was geweest op de absolute ziiacht. Hij claiinde lilet
die uitlatitig intusseti wei de legitimiteit vati dat vertrekpuilt, het gevolg vati de
volledige eti onoiiikeerbare onderwerpitig vati het volk aaii Willeni 1.1)eze zag er
111 zijii angst voor de Belgen Keen beeii in voor de vergrotitig van de kotiitiklijke
iiiacht de extreiiie logica vati Vati Maatieti iii praktijk te breiigeii
Wille,11 1 eil Vall Maaileti zouden zicli vail twee 'tiiethodes' (ot-wat daarvoor 111()(St
doorgaan) bedietiell. 1)e eerste 'itiethode' bestond uit een tiiechatiisch-letterlijke
uitleg vati de C;rotid\vet. Dit hield iii dat de geest eii de becloelitig vaii grondwetsbepalitigeti, afzonderlijk en iii huti otiderlitige satiietihaiig, bewust werdeti geiiegeerd.
Alleeti de letterlijke tekst vaii de bepaliiigeti telde. 1)eze iatipak \verd gecotiibitieerd

met drog- eti schijnredetien, waarvali de belatigrijkste was dat, voorzover de
G rotidwet zweegovereeti otiderwerp, er zoge tiaanid geen 'vrijwillige zeltbeperkilig'
had plautsgehad, zodat de soevereiti tiog steeds ge.ic ht koii r# ordeti terzake over eeii
otibeperkte soevereitiiteit (absoli,te lilacht) te bescliikkeii.

1,e tweede lilethode bestond eruit gebruik te m.iken vati de middeleti die de
(;rotid\vet zelt- aaiibood oni de 111acht vati de soevereiti te vergrotell. 1)it waren

voortiamelijk: extensieve uitleg eti wetgevitig. Liet de ti,imitlerixig vall eeil
grolid wets bepalitig eell ruime uitleg toe tell guiii te va 11 de m.ic ht vai i de VorAt, d.iii

werd die ri,itiite volledig betiut. Eeii voorbeelit hiervati was de ititleg vaii art. 68
Cirw. 1 8 1 5, het dispeiisatierecht vaii de Kotii,igitizake wetgevitig. Willein I maakte

hiervati eeti exiessief gebruik."' Ook via de weg vati wergeving kon de Konitig

44

1 )e Gr<„idwet gat zogelwaind alleeli bep.Ilitige,1 over de wijze Amop liet oe\'erci11 gezag
\·c,ortaail zoit \\·ortle,1 ultgec)etelid. Zle liet citaat e'.111 Vati Mailien m par.igr.tat 1. pittit 2
Iii erv 00 r.

'

Zie il ). 1 )c)tikel· Citrtiu31, (A·In(·i'11=41111(· Bnt·t, ·,i 01, ·r th· ec·hclint·Ilisse,1 1·im di·n dde. 1' ,tuk. 1 1eti
Haag, 1 83(1, p. HI eii 82 eit hi)£)tilJttik 9, p.iragra.it' 4. Vail Maatie1111.1,1 eerder veel \\'erk

gellia.lkt vall |let ilispelisiltiereclit vail wette,1 vall Koiii,ig Lodewijk Napcilecili Kliiit, 1 Ii,1
1/ad,Ii·,1, p. 2(17 e.v.
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1

6,101id\\·ettelijke iriperkitige,1

vati Zijtl macht iticidetiteel ot-perniatient terugdraaieti
eti zodoetide zij,i macht ilitbreideii ten kofte vati de Stateii-Getieraal.4- liekend is

Zi.iIi praktijk 0111 zoveel tiiogelijk \·ia besluite,1 te regere„ e,10111 fortiiele wette,i naar
zi iii liatid te zette11.

Latigs de \\·eg \·an de 'prealabele logica' kondeti aldus ook 'zeltbeperkingen' iii de

(;r<,iid\vet. die de soeverein achteraf- gezien toch tiiet zo goed ilitkwatiie,1. 4K
teruggedraaid worde,1 en daarvaii zoii op den duur dati ook niaar weinig over
blijven. 1)e geheel aan het breiti vati Vati M.iatieti o,itsproten fictie vati de 'vrijwilli42 zeltbeperkitig'. oti\'el de Cirotidwet als Zelfreg,Ilerelid soevereilliteitsreglellielit,
kreeg zi, eeti dubbele fi,tictie. Met deze fictie berrijdde Vati Maatieii Willeiii I
acliterat-L ,111 de (;rotidwet, waaraati deze zicli bij eed onderworpen had. Vervolgetis
kon de Vorst door eeti creatieve uitlig vali 'zijii regle,iierit' zich zoveel tilaclit t ,eeigeneti als hij 111aar wilde.

1-let prcibleem van de detikc-ntistrtictie vaii de prealabele soevereiniteit was dat het

ptibliek deze tionit z„ti acceptere,1. Willein I (,iiderketide dit tiiaar al te gc,ed eii
4 hertiide zij,1111.ic-htstoe-eige,iitig d.1.iro,ii zoveel 111(,gelijk at-. 1,1 eeti buitetilandsc

karakierschets stotid dat meti bij heiii als regent een
Mii voorkelir ,·c)or het gelieiiiizititiige gretize,ide. achterhoudelidheill, zelfs jegenf
iii zijrie gitliht sta,atide rta,itfdieliaret, Fr·il bespeurd hebbeii.

-4')

Hij trcioide vrijwel iedereeti ttissen 1815 en 1 82(Izandin de ogen doordeschijii
op te houden dat hij zich wel otidern·orpeti achtte aan de Grondwet. Iii alle stilte
whakelde hij iii 1817. lia de af\vijzitig van zijii int-orinele aatibod totgrondwetsherzietiitig door de liclgis,-he liberaleti, defitiitiet-over vati de soevereit,ireitsopvattitig

r·,ati Vati Hogetidorp tiaar die \·ati Vati Maatieti. Pas iii 1821) liet hij, zotider
tc,eliclitill g. via V.1 11 M aa zi eii wete,1 dat hij zij,1 m.ic lit ii i et volledig aati de ( ; roii dwet

otitlee,ide. 1)eze mededelitig was misleidetid iii z ,verre de suggestie gewekt werd
d.it de Ko,iing wel .iati de Groildwet o,iderworpeti was. niaar dat daarom otibeketide redi'neii bepaalde Liitzotideritigeti op bestotideti. Zo zorgde Willetii I ervooi dat
eet, preteiitic vati absc,ltitisti9clie m,icht, die volledig itidrtiiste tegen de gatigbare
(,p\,attitigeti. Tr·erd verdoi'zeld.'"

Als finale uitlegger daarva„ bep.ialde de Vcirst zell- allee,i ot- een wet iii %trijd \\·ac i,iet de
Gri,lidwer (,t'itiet.
Eerder di)<ir Willefii I aanvaarde bep.ili,igeti vati Van Hoge,id(>rp. die volgelis Vaii Maalieri

„

luet deugden.
.1. v.iii Amoldi. L(·mis- rn k,iraktcrs,-h<·ts 1.,1,1 117/h·m Fred<rik Ihi,ts t•dil

"

'

'

C )rallic-Xass,lit, Hit het
hoogiluits rertaald door T. C )livier Sl·|lilpersoort. Ziltplien. 1 8 18. p. 12.1)e vertaler,prak dit
'gebrek' van de I'ritic tegeli
Hetidee vati de creatie vall eeli liieil„·e +ta,it ilc)(,r de Iiiaclitsailtivaardiiig v.iii Willelii 1 1,·erd,

zo li ikt het. soliis ber, u st gec,1111<,u fleerd. V.iii Maalieti. H7 K 1 8 2 1-1 822. p. 5( 13: "N.idat de

.ili,ude St,1.it iler Vereet,igde Nederl.ilideli. in de liia,ilid nor·eli,ber vati het jaa,· I HI 3, zijiie

,·(irige rtijheid eii iii},itlia,ikeliikheid her„·,)17„e,i e,i her,ici,iie,i had. iiadat (de I'rii)f vaii
Or.11)je) ill het 111idile,1 zijlier 1,11,clgeticiciten was teruggekeerd.."
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Hoewel tiadere studie op dit p,int llc,ocizakelijk is, lijkt het er sterk op dat Willetii
I

zelt- iii de jareti 1817-183(, de inotor" is geweat vo ,r zijii otiophot,delijke

machtsititbreidiiig. Hij gitig steeds iileer .1,111 de ha.71 11iet het prealabele coiicept cii
lieeft zelt-de hand gehad iii het tolerereg mogelijk zelt-s iii her bedetiketi vati de

drogredetieii, die zijii inachtsiiitbreiditig inoesteli rechrvaardigeii. Het paste iliet ill
het detiken vati Vali Maa,ien oni hem Liaarbij at-te reninien, watit voor hetii was
s Konings wil wet. Volgetis zijii absc,lute logica zag Vati Maatien zichzelt-uitiluitetid
als een juridisch adviseur, die zich nietbelic,orde te betiioeieti iliet het iii kotiiziklijke
beslititeti necrgelegde beleill. Schriftelijke i, itlatitigen waariti V:111 Maatieti zelt'actiet
itihoud heeft gegeve,1 aaii de 'preal.ibele soevereitifteit zijn 111ij tiauwelijks bekend,

al venverkte hij die Wei C<)Ilsequelit iii door helii ontworpeti wetsontwerpeii eii
besli,itcii. Zoii hij zich met de coilcrete i,ivullitig daarvan door Willein I hebben
betizoeid, dati zoiideti daarvati meer stukken bewaard gebleveti tiioeteti zijii. 1-,eze
liet zich imtiiers, zoals bekend, liever scliriftelijk dan 1110,ideliiig advisere,1.5.' Vall
M.1.ineti gold, wat zijii inbre n g 0 0 k i tihield, ti aar b u ite 11 toe wel als de \\·00 rd voerder
eii verdediger vati de konitiklijke tiiaclit. Iii de eilkele kere1144 dat hu zic h iii de
Tweede Katiier over de soevereiniteit vati Willetii I uitliet, gaf hij er tiooit de
grotidslag vati aaii, niaar postuleerde hij deze slechts.
Tot zovereeli globale aatidi,iditig vati de 'principes' exi werkitig vati liet alternatieve
tiiachtscoticept vati Willeni I. Bij de behandelitig van concrete voorbeeldell eti bij

tiadere adstructie vaii de 'prealabele'leeriii hootilstzik 7, zal blijketi hoe intlintiel het
beroep dat daarbij gedaaii werd op drogredenen aatideed. Dit had ertiiee te miketi
datde 'prealabele'leer tiietterijineii viel ii,et de (-;rotid\vet van 1815. daardic zicli
11iet louter op eeti letterlijke tiiatiier lier lezeii.'" 1)e (irondwet was undatiks alle
wijzigitigeti iii de beide grondwetscomiiiissies toch de basis gebleveii voor eeti
colistitutiotiele inotiarchie, ot"wei een ge h ee 1 v a ll regel s v o or d e w isse I w e rk i l i g t Li sse l l
de belatigrijkste staatsorgatien. C'.rticiaal daarbij was dat de Grondwet ititgitig v.iii de

scheiditig der tiiachkn en die viel niet te verzoellen Iiiet konitiklijke atit,)cratie.
Otider itiv|oed vati de leer vati Vati M.iatieti zou de \visselwerkitig ttissen dc li ,„gste

'' Het werd mij nict duidelijk of V.iii Maane,i zelt-,le c<,Urdi,iatie deed v.iii liet peribeleid. Ik
p 1.111 il il ig e li h et ti,ezic lit op vele at iol ii e ll ie regeri ti gsbri,ch u res e 11 k ral ite t iarti kel eti t i toe t ge e l i
"

"

sitleclire ge\\·ee„t Zuil

Wekelijks door soniltiige itidividuele n,inisters. Va,1 Maanetis uitlating i„ zijit brick aan Van
Asseti vati 28 tioveii,ber 1829, NA, Vati Hogetidi)rp, 1199B, laat ruiiiite ,·oor litolidelitige e,1
Khrittelijke adviezen.
F.tick "liever iii schrifturen (...) die hii op den helil gelege,1 koillende tud cil nict koele,1
hootile ovenvege,i ki,11, dat 1 111 de gedaclite 11- e 11 woo rdetiwisselitig zut ier like st vertro ilwde
raadsliedeti" (A·di·nks,hrifieti /·'ah·k, p. 128.

"

1)e registratie vati uitlati,ige,1 vati Vati Maaiien ili Lie Ka„ier ot-iti coniti1i3sies vati de Kanier
way zeer gebrekkig. Vail Maa,ieii zell-werkte dit iii de hand; zie hootilstuk 4, paragraat-1, puilt

"

Zie buvoorbeeld (kdt·,16·mkke,1, IX-2-p. 681 -682.,lota a. 11 de Miliisterraad van 19,iove,iiber

13.

1829.

Zie 11). 1)c,tiker C.urtiu,l, (,2·111(·t'n=,1,lic· Bnt·ti·,1, 1' stuk, p. 27: "Vocg hierbil ile Uitleggi,ig eii
tc)epashilig v.m wle wettell, iii cellell zill u·elke bij uitsluitillg Jail dell illillister vall Ju,titie
moat daligelia.lili wezen.
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st.1.itsorgaiiet) echter grotelideels berrieze,1 eli verst.irren. Stond er opperniacht iii
de (;roiid\\ et. d.111 wei d ilit ititgelegd als aliiiaclit of-absolute 111,acht, die Willetii 1
zoiider etiige lic'„ioeietiis L,aii de State„-C;eiieraal 111 ,clit uitoefeiien.' 1)e Belgeti
zoitdeti drie keer zi\·aar op k 0111 e 11 te ge n de niaclitsprete tities vati Wille,11 I. waarbij

zij zicli tiooit zoudet, tieerleggeil. 1)e twee eerste ai,ivallen. iii de jareti 1816-1817
eii de jaren 182(1-1822 zoudeii op tiiets uitiopeti, iiiaar de derde keer ill 1829 eti
18.3(1 zo,i de \\·eg baiieti \·„or eeti fiiiale afrekeri i Iig
PARAGRAAI-2
C 'c )M 1'1 1( 'AliES 11 ( )N l)1 )i·. %(1 f·.VER i. I N I I F. 1 1(i V F.RS-1 Al' VA N W i l I EM I

1)e ooe\·ereitiireitsoverstap vati Willetii 1 verliep iiiet zolider cotiiplicaties. Etikele
da.irvin \\·erpeti een 11 ader liclit op de wijze \\·aarop hij eii Van M aatien opereerde n.

1. De hachelijke legitiinatie van de prealabele soevereiniteit
Zicli eeii grotere Iii,iclit aa,itii atige,1 was tiiet hetzelfde alsdie ook killinen rechtvaardige,1. Wille!ii I bescliik te iii begitise 1 0 ver twee redetieritigeli vocir het naar bilite 11

toe otiderboiiwen van zij'i macht. Di= eerste was dat hij deze otitleende aa,3 de
„oegere lieptibliek e,i de rei-hteti \'all de stadholiders. 1)e oude rechten van het
Ht,is va,1 Oratije Karen Iiiatericel gebaveerd geweest op eeti overk ,epeletid
patrc)!iagesysteeiii dat de stadhouders vaak meer macht had gegeveii dan de
foevereiiie Stateii vati de proriiicief.'K I )e stadhotiders haddeti fo, meel ecliter nuoit
de s Mevereitilteit or'erge 11 0 11 ieti va i i de P 1-0,·iticiale State 11.1,1.1 t staa 11 dat zij nok tiiaar

de 0chij,1 v.iii abQolitte 111.iclit haddeti bezete,i. Wat daar ook vail zij. de vader v.111

Wille,11 1. stadholider Willem V. had ope,ilijk at-statid gedaa,i v„i zij,i recliteii eti
\\·as d.1.11-voor fitiaticieel eii .itiders,i,10 gec-otiipenseerd. Zijii zooti Wille,11 VI. de
1.itere Wille1111. h.id dour zich te lit,igeii vi„,r N.ipoleuti iii de j.ireii 1 8112-181,6 liet

be\\·iiid kililliell ruereti over het l'ritisbifdoni Fuld.7. onderdeel \.iii de
.)

c o i l i p e 11 s a t l e .

1)e otiderboitir·itig v.in de sockereitiiteit ,·.in Willem 1 tiict eeti beroep op de
lieptibliek Ii·,7% d.1:1,0111 j,iridiRcll gezicti zwak. zelfi alf tiieri de atitatid vati reclite,i

door Willetii V als at-gedwotigeti door de Fratixti bilitell bescholl\\ilig liet.
1)e t„·eede optie n·as dat Willetii I ce,1 ber„ep deed op 'zijii' prealabele soevereitiiteit. Hij zoti daii ,\·aar moete,i tiiaketi datbij zi-iti oe,·ereiiiiteitcaaiiviarditigin 1813
eerst het Noorden en laterin 1815 het Z.uideti zich zonderbeperki,ig otiderworpe,i
hadde,i a.iii heiii en zijii Htlis. Eeti dergelijke absolitte tiiachtspretentie zo„ tiocli ill

Toeii Tweede Katiierledeti zich begit) 1 8 18 ii.tar aaiileiditig \·ati eeti wetsvi,orste| ter
beperking van 111ishrilikelider drilkpers affri,ege, i iii hon·erre dit elitwerp c,lider bititetilandse
druk tot st.ilid $1·as gekoti,e,1. atitwoordile Vall Maittieli d.it liietiiatid daii de Ki)1111)g dit koti
beoc)rdeleti. Vati Sas, (),11· .\',ifittit·hiks, · /5„tidec'lith,t. p. 158.
AJ.C:.M. (;abrifls. 1),· her<·1, cils dit·n,ir,·,1 ci, di· di,·n,i,tr ,ils hn·r. Leide,1 1989. p. 44(1.

'" J.A. Ilorliewasser, 'K(,iii,ig Willetii l' iii: (:.A. T.ittise (red.),,\'as.sat, ('11 (_)1·,11$' iii di,,\'(·di·i·/atidst
e,(·scitic,lii,is. Alpheti aan de liij,1 1979. p. 235.
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he t Noo rd e 11, no c h i ii h et Z L, i d e11 zijit begre pe 11 e ti al h e le m aa 1 11 iet aati vaa rd, geh ee 1

105 vati de vraag wat iii dat geval de zill vati de (irotidwet was. Vati Maatieti aclitte
de prealal,ele soc,·ereiiii[eit ver\\'i,(11·d iii art. 1 Giw. 1814:
1)e SL,uvereitilteit iler vereet,igdc Nederl,iliileil ib et) blijft opged, .igeli .1.111 Zullc
Ki>tiitikluke Hoogheid WILLEM FILEI)ERIK /'ri,ts p,iti (hum' Ailmill. oill ..bor
Hemeli Zij,ie wettige 11.1 k 0111 e l i t i g e i t e w o r d e c i b e z e re t, e r t-e l ij k, o v ere e t i k o i ii s r i g d e
lia te meldeti bep.ililigeii.

Willeiii I riep ecliter ziclizelfiti Iiiaart 1815 alsilog uit tor Koiiing. 1)eze titel h.id
al iii de 'Schets' vati 1812 gestaaii, maar was op verzoek vin Willetii 1 door Vati
Hogeiidorp vervangeti door 'Soilverein Vorst'. Het later alstiog aannei,ieit vati de
kotiitigstitel werd tot uitdrukkitig gebrachtitide (;rondwet vati 1815. Deopdracht

vaii de 'soevereiniteit' aan Willetii 1 iii art. 1 (irw. 18 14 werd vervatigeti door de
terin 'krooti iii art. 12 Cirw. 1815. 1)it zou naar verluidt geeti verschil hebbeti
geiiiaakt v 00 r de grotidslag v.in de macht vall de K 0 11 i tig, maar was dat ook zoi Voor

Vati Hogendorp haddeti de Soevereiiie Vorst vati 1814 eii de Konitig van 1815
dezelfile, per definitie beperkte, aaii de Groiidwet otiderworpeti soevereiniteit.
Volgetis Vati Ma.itieti liad de teriii 'soevereiiiiteit' iii art. 1 (irw. 1814 de beteketiis
van almacht. Het was Valluit Zijll optiek dull ook uitertiiate riskaiit oni de ti,riiizile
v.iii dat artikel te veratideren eti toch gebeurde dat. TOell iii de grondwetscoiwijissie
vati 1815 verschillende Zuidelijke ledetidaar vaiiafwilden, probeerdet, Noordelijke
ledeti de forniule vati 1814 te |laildhaveti. Men besloot dit putit tiaar eeii speciale
sitbcoiiimissie te verwijzcti, bestaatide uit twee Noordelijke ledeii, Elout eii V.iii
Lytideii eii 66,7 Zi,idelijk lid Dotreiige."' Deze stibcotiitiiissie stelde de liaiidliavitig
vati de oorsproiikelijke tortiiule vati 1814 voor, hetgeeiidoordegrotidwet commissie utianietii werd dativaard."l Maar later volgde, buiteii de pletiaire vergaderitig oiii,
eeii verscliuiving van de bepaling imar het tweede hooidstuk, terwijl, oiidatiks de
eerdere vaststelling, de tekst toch weer veratiderd wei-d. Uiteitidelijk bleek de tertii

'soevereitiiteit vervangen door de term 'kroon'."- Vati Maatieti betreurde dit
achterat, maarhij had opdattiionientiii 1815 nogotivoldoetide itivloed op Willein
1 gehad om die wijzigitig teruggedraaid te krijgeii."4
Uit eell advies vall Vati Maailen aail Willetil I Lik 1832, blijkt dat Vati Maatieti de
terin 'soevereitiiteit' alstiog terug wilde bretigeti iii de Gr<),idwet of tiiitistetis eeti
combiliatie vati de teriiieti 'krouti' eli 'joevereitii[eit'. 1)e redeil hiervoor was dat

de tenii 'krooti' lia 1 8 1 5 itide Tweede Katiieritiectiatidere beteketiis was (,pgevat
d.111 de terill 'soevereitiiteit' uit de (irondwer vati 1 8 14. zoals V.in Maatie,1 die

begreep. Aatileiditig hiertoe gaf de titel van atileli,ig 6 vati hootilstuk 11 vaii de

''" Art. 12 (inv. 18151)ekroc,Ii der Nederl.,iideii isetiblijfteliz. (voorhet c>verige gelijk Jaii art.
Cir\v. 1814)
"' (),//st,1,11/. 11, p. 94-95.
1

"

()litst,iall, 11, p. 119.

"' Het lukt er iterk op dat Wille,11 1, iii,g i,i,voldoetide thuis iii cle opvattilig v.111 Vati Maarieii
eti zotider deze claarin voorat- te kelifieIi, vi)orstellell vali alideren. met 11.111ie v.111 V.111
Hi)getidorp. overliain.
«,

Hij Jurtcle bij de ei,idreciactie ke,inelijk met 11,eer op art. 12 terug te kc,liie,i,
497-498.

(,) ifs/ti tti, 11, p.
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(;rotid\\·et \·.1,1 1815. dielitidde: 'Vatide illagrdes Konings' Het laglogisch gezien
11ieer \· ,or de hatid de macht vati de Knilitig ill die al-delitig 6 te zoeke,i, ciati in de

tertii 'krooti' \·ati art. 12 Gr\\. 1815.'" Vati Maatieti had kortom ook achterafhet
iii 1815 wijzigeti vati ecti kertibepalitig rooi zijii almachtscoticept, art. 1 Grw. 1814.
z\\aarber<,11\\ d. Het h.idde liaclieliike ju ridiGche o nderbou wing v.111 zijn coevere i iii-

teitscoticept tiog 1110eilijker getiiaakt.
Mijii coticlii cie R dat geeti vati de twee optie , die Willeiii I voor de c„ iderb 011Will g

\'an zijii iiiaclit ter bewhikkilig stc,tide,1. iiaar bititeli toe bruikbaar was. Beriep hij

zicli op de Ilepublikeiii e baKis dati zozi hii beperki,ig v.iii ziji, iiiacht i,ioeten
toelate,1. wat rifkatit waf eti \\·at hij tiiet wilde. Beriep hij zicli op de prealabele
sc,evereitiiteit. dail liioest hij uitkoineti roorde pretentie v:iii eeii grc,iidwettelijk Iliet

te \ erdedigeii absollite macht, \\.it hij kennelijk tiiet goed durfde. Willetil I liad
da,ir<)111, tier,17 ik aaii, geeri :itidere kellf d.111 de oorsprozig vati Zijil prealabele
soc\·creiiiiteit Iiiaar iii het \'age te laten. Hoc daii ook, iii de praktijk werd volstaaii
m et h et stelleti \·ati die soevereiti iteit z o n der 0, iderbotiwitigeli - als date,tivoidoellde
\\-,A - met de „·eiliig coticrete 'secotid best' \·erklaring dat de soevereiniteit berlistte
op de: 'cpotitatieiteit der Noordelijke provi,icieti iii 1813: 1)eze t\\ eede optie doelde
op de citiderwerpiiig zonder ze te 11(,ellien. niaar wekte tevelis de suggestie vall eell

barid met het Repiiblikein e vet·ledeti.

2. De ongefundeerde alinachtsillusie van Willem I
Willitii I k<,„9 op 2 decenibei· 181.3 tliet tuscell de iii begitisel al,soli,te 111aclit \·ati
V.1,1 M.,atieti ei) de gelitiiiteerde 111aclit v.iii Van Hogelidorp. Hij zoii Vati Maatieti
pas dageti late,- vou, het eerst oiititiocteii (11 koti daarotii otimogelijk al bekeiid zijii
iiiet dictis absoltitiftifclie opvattitigeti.""1)e (;ioiidwer versclieetiop 3(I niaart 1814
eti Wille,11 I legde d:,arop eeii eed .ifi"- Zoticier V:iii Maaneti zoit nie,11.1,id acliteratup degedachte gekoiiieti zilti de Cir„ndwit vati 1814 aiders op te vatteti d,111 alseeti
rourwaarde\·oor hit verkrijge,i v.iii de iiiacht." Pas tia de eedfatleggitig vati de Vorst
I.
h.id de itilitildigitig pia.,A.
Nadat Wille,11 1 iii 1817, illiti of meer ti ,odged\zongell. defillitiet-de overstap had
getiia.ikt iiaar het soevereiniteitscoiii ept vati V.111 Maatieti. zou hij voor zic h zelt-eeti

"' Een ad,·ie< v,iii 29 augl,4tzif 1>432 over ceii geheitii grotidri'ets(,titwerp \·aii de colii,ilissie(:.Ii,tie1ii.iii. dat Willeii, I iii 1832, lilittell ti iedeweteti vati Vaii M.1.Ine,1 0111, had late,i

"

opstellii, op .1,itidratig van cle Tweede K.,Iiier i).i de .itfiheiditig ,·.11, Belgit: zie lic)(itilstiik 11 1.
par,igr,i.it 4. pittit 2, niet Ii,ime citider tT
ik leid dir .if uit Killit. 1 Ii,i .i/,t,intii. p. 4 17--11 H. Volgells Clile,ibra,ider iii Tellegeti. Di·

Ilt·,/t·ret·b,4,1-14' iwii .\i·ch·i·/and. 2' cirlik. r. 93. tintliioetteli V.111 Miiatieti eii Willelii I elka.ir iii
dec eniber 181.3 ,·c,cir het rent.

Voor Va,i Maa,ien beteke,ide die eed de beli,ftc c,iii zich aa,1 een e·rijwillige belotte te
houden.
1

)e lJoscli Keiiiper. (,Prchic·dc·iii, 1,<m ,\' ·di·i·/ uiti ti,1 /54.14), V, L.A. p. 63. o,itketide iii ziin

771'diciliw ral, 1 845. ter verdedigilig,·an zijii vader lircit- Melchior Keliiper. beargunienteerd
dat Wille„11 in december 1813 rrij„·illig ee,1 (iroi,dwet gegeve,1 liad.
'" Zie de artt. 28 eii 29 (irw. 1814.
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atider beeld ontwerpeli vati zijn vroe get-c m.khtsaativaardilig. V.111 de (;roilliwet
waar,iati liij al zijii macht 011[leetide mu Ilij eeii r.in zijii alii,acht at-geleicie
Grc)tidwet liiaketi. Eeti citaat £,iteeti Iiia,itiscript vati Willeiii I v.1112 cleceinber 1829
illitstreert dit:

"Het begitixl is hedeli voc,r ,e,tieti ja.iret, iii de Souvereitliteit opgedragell .1.iii cle
Prlitisl \,latil (')ratige: die heeft dezelve atigetioizieti o,ider cle titits J.it dezelri zi)ziile
wi)rdeti gewijsigil dour eelie (irolidwet. Alles was LiU3 t.em,1.1.113 ill de bi>ezem v.111
Soilvereitie Vorst eli vervolgeils de Kotii,ig der Nederlai,deli: de (iroiid\\'et regel[
voor lie,11 eii a tidere de wuze vali u itvoerilig als Iii eede ieder eetis reclitel] et, pliclite 11.
111 ZO() verre als deeze bestaaii eli .1.111 atidere 13 opgedrageli ot verzekert attribittifii,
de

zilli deeze heileii alles waar over i,iet is be,chikt (is) te beschouweli al, otivervreetiid.
eii watitieer het tioodzakelijk Worlit dat v„orzietiitiggesc hiedel,1 kati het alleeti koitieii

vati de Koliilig; iii 0611 wort war liiet at-gegere,1 is, is iii zijii boezeill gebleeveli. eii
a.111 heti) daari,1 te voorzieii evenals hij geilaaii heett voor de (.;roiidwet vI,1111 1814
voor de Noordelijke geweste,1 ell v„or die Vall 1815 voor de Zilidelijke. ",1

Hoe romtiielig get-ortiiuleerd ook, deze tekst tount aaii dat Willein 1 otider itivloed
van Van Maaxien een soort vaiialmachtsillusiehadontwikkeld. Willei,i Iverwooidde hier her st.indptitit dat Vall Maatien eerder iii 182() ill de Tweede Katiter had

verwoord.71 Al wat de Grondwet niet aa,1 de kotiinklijke tiiacht onttrokken had,
behoord e lietii toe, want zij 11 so eve ici 11 i teit was v 00 rat-gegaa 11 aa 11 de Cirotidwet. 1 ) e

verotiders tellingdatalle niaclitoorsprotikelijk vati de Vorsts tatii de etidathij daaroiii
iiog over alle niacht beschikte die hij tiietbij de (;rotidwettetivati 1 8 1 4 eti 1 8 1 5 had
weggegeveii, was vals. 1)eze miskeiide datill 1813 tifet de VorsL inaarde (;rondwet
het ititgangsputit was geweest voor de hoogste tiiacht. Meti had iii deceiiiber 1813
11 ie I eerst een absolute tiiacht dati Willem I toegeketid, die hij vrijwillig bij eeti

Clrotidwet vati zijn liatid had itigeperkt. Willetii I liall de hoogste iiiacht slechts
orider grondwettelijke voorwaardeti eti beperkitigeri verkregeti eti 11,id da.irom eeti
eed 111oeteii atleggen op eeti Cirotidwet, waarvati het basispriticipe was dat hij jitist
geeti absolute niaclit verkreeg, 111aardeze Zoit 111 )etel] deleti liletde Stateti- ;elieraal

als vertegenwoordiging van het gehele volk. Het was dairoiii na 1815 niet.in de
Vo rst m aar J a n de gro n dwe tgev er o iii t e vo r) 1 z ie t i i i i n og te verdel e i i be v o egd h ede l l .

1)e projectie achterat-vati Willeni I dat hijiii decetiiber 1 8 1 3 eeti absolitte iii:iclit
had Jaiivaard, was tierge,is op get-utideerd. Ook de oililliddellijke erkentling door
de Mugelldhedeti iii december 1 8 1 3 vati Hollatid als zelt-statidige st.iat eii vati de

Joevereitiiteit vati het Huis vati Oralije leverde geeti arguiiietit op 0111 iii die

"

(hitstaait, 1. p. 26 (2 decetiiber 1813): zijii liiachtsaativaardiligo,ider voorwaardelegde Wille,11
vast iii ee,i publicatie vati 6 decetiiber 1 8 1 3, (),irstaan. 1, p. 28-29.1)eze kwa,11 op lierzeltile
tieet· als de proclaiiiatie va,1 2 dece,iiber eti sprak vati eeti (;rond\vet die de zedeti. gebruiketi
eli aloillic wrijheid Zoil verzekereti.
NA, Staatssecret,irie, 6851,5(b, tiota ii,er als titel 'Over gouvenkment (reprBsentatit)'. p. 1 ;
dit wa5 eet) colicept rc)<)r zijii beruchte bolidjchap vali I I deceiiiber 1829. Op p. 6 vati clit
m.,tiuscript schreet'Willem I dat de leer rail de verai i twoordelijkheid der tiii itisters 0, ibest.1.111i

'

baar was 111et de bepalitigeti vati de (;rotidwet en tiiets van doeti had ii,et de strat-waardigheid

vaii art. 177 (,m. Hij legde zijii verdraaide soeveremiteitsopvattitig ook vast iii eeti illatillscript itit 1832; zie hc,otilvt,ik 1 41, par.,gra.it-4. pwitt .

1

Zie hootilstuk 7, paragraat- 1, putit 2.
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projectie te gelcive,1. Voor de M oge,idhedeti was het eii ige verschil iii et vroegerdat

de Reptiblikeinse, geliitiiteerde soc\·ereitiiteit over Hollatid iii plii.its vati aa,i de
provincies iii, wa opgedragen aan het Huis \·ati Oranje. Blok merkte al op dat de
Mogendheden
'zic h met deti st:wtsr oriii i,iet iii bijzotiderheile ti wilden mlaten..11 begeerdeii ook
zij eeli liieer motiarchale ilirichtitig. iii ieder ge,·al een krachtiger be,tuur daner \·66r
1795 \,·as „e,r·e gt."7
r·,

1)e M„geticihederi kregeti war zij \\·ildeii eri erketideti de Pritis r.111 Oratije al<
soevereiti. Ntt deze zicli opetilijk had otiderworpen aan eeti wijze (:rc,iidwet en de
hele 11.itie met de gatig rati zaketi h.id ingestenid. hadden de Mi,ge,idhedeti geeti
etikele aatileiditig nicer om Zich ilog tiiet de uitwerking te benic,eie,1.

Illtistratiet-is ook de persootilijke betrokketiheid vail Willetil I bij eeii atiotiienie
brc,chtire i,it 1 829, waariti zi-113 zogetiaatiid oorfproiikelijk absolute m,icht werd
L·er\,O(,ru.
1

4

3. Wanneer precies had de soevereiniteitsoverstap van Willem I plaatsP

Er speelde iiog eeti aiidere ict(,r eeti r<,1. Vaii Sas deed iii zij!) prc,eAclirift-' ilit de
dockeii. hoe Willetii l in de loop vati 1817 door de grote Mogendhedeti gedwotigen
\\ erd tot eeti verdere iriperkiiig vati de vriiheid vati drukpers. Het misbruik daarvati
dour met natiie Fraiife rdtligiOK. die rantlit liet Zi,ideti de regeritig vati Lodewijk
XVIll a.iii\·ieleti. leidde ,·c,or hit ko,ii,ikrijk tot ecti intertiatiotiaal politiek kritiekc
situatic (p. 1611). 1 )e tiiei,we orde eli \·rede iii Eur„pa verdroegeti tiog geen 'tiest of
Ii,reigti libellers' in de Ziticielijke Nederlatide,i (p. 155). Willeiii I had zich tusseli
1813 eti 1817 voo,gedaa!, alc de liberale \·,)rst. die zicli op dit putit de \\·ettiiet liet

roorsclirijveii door her bititerilatid. Zijii bitinetilatids politieke motief dat hij de
7.ttidelijke liberaleti zoveel 111(,gelijk te vrieiid tiioest houdeii roor het hachelijke

bititietila,idse evetiwiclit, viel iliet te verkopell aan de Mogendheden. Deze
hirititierdeti Willetii I ersteeds aati dat zijii kotiii,krijk een Ei,ropese rol te vervulleti
h.id. H u 11 vertege tiwoordigers drc,tige,1 er al vatiat- 1816 op a.in dit hij ook va,iwege

de bintietllandse sittiatie de vrijheid rail iliellingsuitilig verderinperkte. I) reigdc het
tiiet,we konitikrijk liiimers tiict uitee,1 te valle,1 docir de grote kloot- ttisseii het
Noorde,1 eti liet Zitideii? (p. 136 e.v.) 1)e M0geildhede,i beitir loedderi daartiiee de
oiitwikkelitig iii nicer autoritaire ziti vati liet regie,11 vati Willem I. Vati S75 kwatii
tot de coticltifie dat Willeni 1 overstag gii,g
" 1) it accelituere,1 vali de eigel i rer.itit\\·oordeli.iklicid Vall de konitig. reflecteerile eeti
c'erccliti ir-ilig iii ile ,-o,ictitutiotiele cipstillitig ,·:Iii Willetii i iii deze periode. w.1.arbij

het .1.iii,·:i„kelijk d„or hetii lieledeii dtiali:,iie gi,ig pia.itc niake,i voor eeti steedr
opetilijker moliarchale iliterpretatic rali de grcitidwet.- "

'

'

PA . 131ok, '1)e aarzelilig vall dell I'rills ,·.113 Or.1,1.le liu de .latilielilitig iler inzirereilliteit op 2

decei,iber 1813'. B i C,(), 3' reeks. 1() (1899) p 1114.
Zie licic,filstuk 7 p.tragra.,f.3. puiit 2.

Val, S.14. (),izc· Xatittir/ilk,k· Bcw,/ec·m,c,1. p. 136 e.r.
' V.1,1 Sas. ()11-e Xatimr/iik-,ti· Biwdectic,cit. p. 158.

1) f. SC) i: VI.R LIN ll-t--1 1 4<)1'V All-IN(,VAN VAN MAANI:N

171

Het begiti v.iii de overgatig liaar cell nicer nionarchale beliaderitig lijkt zelts
geregistreerd. Ciraat-Vati der I)liyll v.111 Maasdatii sclirect-op 5 jutii 1817 a.,11 zijii
zwager Vati der Capelleti dat het besluit tot uitzettilig Vall vier Fratise retugies op
verzoek vati de Mogetidhedeti-7 gezieti werd als eeti tiidicatie voor "le coiiltiietice-

metit d'uti cliatigenietit de systdme et d'opitiioii de la part dii roi."'» Persootilijk
geloot-de de gractdaar niet zo iii, tiiaar Willetii I zat iii die tijd ketitielijk wei ergeiis
Iizee. 1)e Etige|se aiiibassadetir C:laiicarty schreet-aaii Wellitigroti op 2(1 ji,li 1817 "at
110 tillie very i ott

Lint, he is particillarly way ward at tlie prese li t in 0 I lielit.

Keli tielijk
lieeft Willetii I geworsteld tiiet de overgatig eti dat \\·as, waarschijtilijk niet toevallig,
tiet iii de periode dat hein duidelijk werd dat de Belgische liberaleii zijii aaiibod tc)t
grotidwets herzie n i tig zoude 11 at-wijze 11. 111 .iu gii stii s 1 8 1 7 liet hij aati Falck wete ti lie m

te willeti vervatige,1, wellicht eeti sigtia,11 v,iii eeii k ,erswijzigitig. Willetii 1 begreep

ketinelijk dat Zijil stap op onbegrip eii weerstatid zou sti,iten. Volgetis eeii tiota vaii
3 maart 1818 aaii de Tsaar had Willein I tegeti de secretaris vati de Russische
anibassade gezegd te staaii op eeti strikt letterlijke uitleg vati de Grcindwet, ongeaclit
de gevolgen

XII

4. Falck als laatste hindernis voor de doorvoering van de prealabele
soevereiniteit?81

Falck. de laatste itigewijde ,·ati het eerste ii,ir, werd door Willeiii 1, tia de .11
geiioeiiide aatikotidigitigiii augustits 1817, ill april I 818 uit Zijtl directe oijigevitig
verbatitieti.H' Falck Jv.is eii bleet-, zo begrijp ik hetii, een Jatiliatiger vati itidividtiele
mitiisteriele veratitwoordelijkheid J la Vati Hogeticiorp. Hij ititte dat iiiet 17.71119 iii
eeii brief-aan Vaii Lentiep iii 1841." Hij bleet-steeds een voorstander vati de Kotilitg
als werkelijke regeringsleider en tegenstatider vati eeti premier.'+ Hij moest echter,
net zo 111iti a|s Vati Hogeticlorp, iets hebbeti vall ee,1 absoltillt Vorst. Toeti Willetii
I iii 182() in een itistructie voor de proviticiale 64,uvenieurs rechtstreekse rapporteii

-

Vali Sas, C ),ize ,\',milirlijksti' Bc„id, ·,ic,or, p. 144.

'

(lide,il:Mkkt·,2. VII 1-3-p. 336.
(Ach·,iL,snikki·,1, VI11-1 -p. 62.
(:t·detiL,sniki,c·,i, VIII-1 -p. 651.1)e letterluke tekst luidile "il lui rOpuglie elitr'autreh, ilite||ch
qu'eti puisselit Utre leb xii tes, d'ititerpr6 ter la 1 (,i tolid.111 kii tale autire 11ielit que stric kilielit a l.1
lettre"

'

"'

"

"

(A·d,·tik,·chnkh·,i /·'ah·k, p. 4414. Men realisere zich dat iii 1 841 i,idi\·icluele tiiitiisterifle vcratit-

wooidelijkheid als pri,icipe gro,id\\·ettelijk erketid was. Falck zette zicli iii zijii briet-at kgeti
Kaliterlcdeii die voorstatider wareti vati ile collectieve vorlii eli vati eei pretiiier.
Weliswaar bled- Falck vol)rlopig Ill)g iii de bllurt Jls tiiinister. maar dat Zou Iiiet latig iileer
ditreti. Iii novetiiber 1 8 1 9 vertrok hij vi,or een halt-jaar voor ecii diplotiiatieke titissic twar
\(/elleil.

.,

F.tick, Blit'I'('11, p. 4(14. Falck bent tte iii de o,itketiiiiiig, oliidat de (irolidwet vali 1815
o,ibedoeld dubbelzimiig was geworde,1 eli otildat hij de Belgeii watitrouwile. Na de afwijzilig
vati he r a.i i, bod tot grc)11Liwetsherzte i w i g m 1 817 „·a er gee ti weg te rug 111eer eii lee k de zaa k
011 o p l o s b a a r g e w i, r d e 11.

',

(ic·de,lkschritit·,1 Vali·k, p. 663 (9 i iw art 1 838): vgl. Th. J ciri ge,i. .4,1 1,3,1 R ,·1,1/i,ird /:al,i·, lic·nit,1,·-

ri,ws,rde, Anisterdani 1 877, p. 49 e,i bijlagen.

172

HO(-11 1)ST'UK 5

a.iii he,ii persootilijk (dat wil zeggen, buiten de mitiisterf om) wilde voorschrijven,
werd dit 1111!li ter Falck te gortig. Hij herititierde Willeni I er aaii dat volgens her
door heiiizelt- iiige\Merde eii 't<,t dus verre met zoveel stre,igheid vastgehouden
stelsel' de 11ii,iisters eli directeure,1-getier.ial ieder iii huti vak v.111 .id!11itiixtratie de
eiiige (,iitiiiddellijke agenteii vati de Goevereiti wai·e11:
'Zij zi-iii hem rer.iIitwooTilelijk v ocir de tinkuii de. iii welke zij hetii laten m ogtct) van
z.iketi eli 0111+taililighede,1. die het vati bet.itig i: d.it hij wete: vcratit„-nordelijk ,·i)i)r
het k\\·.ide. liet,\·elk zi-i hetii liiet tildig v„„rftelle,i te verhelpeli: ver,1,1twoordelijk zelt,
roor het goede. tcit „·elks ver\\-ezenlijkilig zij verzuii}ien zijii gezag iii te roepen. Iii
dit s,·.trill .1 (Cli ill ij Zliii gee Iie d a.idz.ike,1 beketid . d ie U .M . bewegeti kiti, lieti o iii vii ii
hitzel\·e .11 te stappeii).

1)e logica 0!ider deze regels braclit met zicli dat bij eeii tiiut vaii eeii iiiitii ter, die
leidde tot ee,1 011(grcind)wettige regeritigsdaad ('het kwade'), niet de Vorst. niaar
d e i ii i 11 i ster d.7,11 rc, o r verati m 0 0 rdelij k „·af. 1 ) e fi, 11 t w a s i ni iii e rs r ei-0 orzaak t d o 0 r

de tiiinister en de Vorst koii iliet zelt-voor otirecht veratitwoordelijk Zijn. Was hij
dit „el. d,iii kwalli ille,1 iii eeti absurd en absoluit stelsel tereclit. 1 )it te vertiiijde,1
wasciok expliciet de kerti geweest van de /9,hi:,it<:ridcs-artikeleti van 1816 ell 1817.
1 1 1 1823 zou Falc k Willetii I w.1,11-sclitiwetivo„rhet betotieii vati eii ige bi-ival aanher

boek '/it·: 11',11·(·,1 tc'et·n di· e<'t·st 4/cr t·ti,w' vati Isaac da Costa. 1)aariti had deze schriiver

op religiet,ze gro,ideii beto(,gd d.it de Grotidwet ecti rail de coeverein uitgegaa,1
regleliient \ .711 regeritig was eti dat de Ko,ii,ig tilet gehoudeti was aan zij,1 eed op
.,
de (;10,id\vet. Falck Wist alA geell ailder hoe Willetii 1 zich iii de jareti 1817 tot
182.3 lia d oii t ·ikkel d eti ·.1 < ken tielijk bedit cht dat deze zo u bezwijketi \·oordeze
leer."

Et· is weI aatigeiioiiie,i dat Falck het reid moest ritimeti iii 1818 otider de druk vati
de Europe e Mugetidheden. Volge,is Vati Sas speelde die druk gee,i ot-111.ixi,iiaal
..
ee,1 oiidergiwhikte !·(11.
Volgeits liciii liad dat untflag te iii.iken iiiet Fali-kc
persootiluke filiictiotiereii eri moet lict

\Hor.11 ,<·ordeti gezieti hilitieti de coiitext v.iii de veraiideritigen iii her regeritigsstelsel

iii IHIN".."
1)e volgetide redetieritig slilit hierbij .1.iii. Willetii I moest 11.1 de at-u·ijzi,ig va,1 de
C ) b.4·n w t<·11 1· zij ii \ 0 l i e d i Ke (,11 tk e,1 11111 g \· 01 h o Li d e ti Mogelijk aclitte liij zicli door die
afu'i.Izi,ig d.1.idwerkelijk otitslageti va,i ieclere mitiisteriele veratitw ,ordelijkheid."
.

r.ilck..1,1,/,ts/,tic·i·,·i, t·,rit .-1.R. /·',ilt-L. 1 81 12- 1 842.0.W . Hi,ra Siccatii.1 ed. i (;ra\-eliliage 1878,

p. (,41. 1-:alckf .1.ifidilidilig: 'liet k „·.Ide' i4 \·.1,1%. W,14 d.it „·elliclit oilidat Willetil I eli r.illk
11ie,iiligs\-ericliillcit 11.iddeli gehad ,)i-er w.it precies 'oiireclit' „·.is?
.lmbt.,brit·,4·,11,1,11 A. R. F,di-k, p. 67-68.

'

Ook Vati Maa,ien ketirde iii eeti brietr,111 17 septe„,ber 1 823 het 'prulschrit-t' van 'dieti

aap

\'211 deti grimtiiiget) Bilderdijk' (lees: 1),1 Cost.i) al: Vc,or de legistische V.111 Maatie,i was de
eed vati de Koiiiiig op de (;rcitidwet lieilig: ontleeitd .1.,i J.( . Ilulltii.1,1,1, /.<mit· d,1 (A,sm'.s
..

''
"

Bt'zil,tirt·11 ft'e<'11 diti .et·cs f der irim Iici holidi·,·,1 1,tri·,1 81)111'i·lili, itifg<et,1,1,11.
Vall has. ()112(' Xattltlihi·ks,t' Botide,·110„t. P. 159.

Atiisterdmn 1923, p. XV.

Als vorige 110<,t.

Eeli volge,ide redetiering ic detikbaar: de figitur sti,tid riier iii de (;rolid\f·et (ratiwege de
laci,„e) e,1 zij,i aa,ibod 0,11 de lacitiie te hentelle,i \,·as at-geslage,1.1 -)aarniee was hij (zogelia.111id) ook voor zijii gezf·eteri raiiat-d,it i]ioitietit vii j itiati. Eirder \\·.14 hij dat iiiet geweest.
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Hij had voor die opvatting het alibi tiodig dat hij iii zijn recht stotid oi,i de
Ciroiidwet prealabel uit te leggen. Het gat-hetii de extra speelruitiite die hij intussen
(sitids 1816) hall oiidervotiden door en uit adviezen van Van Maaneti. Het is
twijf-elachtig ofhij die speelruiti,te tiiet Falck als zijn secretaris ook Ollgellitiderd k oii
betitittell. Het lijkt aa,itiemelijk dat als Falck kentiis 113111 vati adviezen of-coliceptkotiitiklijke besluiteii, welke strijdig waren m et de ((;rond)wet, hij Willetii I daarop
attetideerde en heiii at-raadde die op te volgeii.
Een vrie,id vati Falck sch reef 11.1 diens dood:
"Hij (Falck, I'vV) veroorloc,fde zich daarbi.j, oni tiiaatregelen afte keitreti, die mell
halsstarrig als gruiidwettig bleef- beschouwen, eti wier ee,iige vrucht was, dat zij
riodeloos de werki,ig des bestutirs bele,iitiierdeti. Het gevolg was, dat lie Kotiitig
oil dilikszij tie gc) ed hartighrid e ti zij nebegee rte o iii i ligeliclitte Wl,rdeli, FALCK titeer
vreesde dati beinitide. eli zijne randgevitigeti liiet dan met eetie soort vati weerzili
"91
aatihoorde.
)c Ko,iitig had onder de druk vati de o tiistatidigheden 11 iet de scruptiles vati Falck,
die geen letterkliecht was, maar weI eeti tegenstatider vati oplossinge,1 waarvoor de
1

(irotidwet of de wet tiiaar inoesteii wijken. 1)e intellecttieel eii ethisch hoogstaarider
Fali-k was eeti hinderlijke pottetikijker gewordeti eti werkte waarschijiilijk op
Wille,11 I als zijn kwade geweten."1 1)aarom zou Willetii I Falck i,it de keuken vati

de kotiinklijke macht verbatitie,1.
Thorbecke zoi, acliterat-schrijveti
"tiiaar volgetis deti Konitig koti eet, atidere zedelijke iiivloed dati zijn eige,i, eii eeti
„.,
oog dat aliders eli verder Zag da,1 het zilne, zeer weI wordeli ge,11ist.

"

-

(,tiidat hijzelf dat .iatiklachtrecht gewild had en het buiten zijii toed„en vervallet) was.
13;iron F.A.F.Th. de 14eiffetiberg. 21) jaar bevrie,id tiiet Falck, 'Een woc,rd over A.IL. Falck'.
in Z'adirrld,idsi-lic I.i'tteroeffe,ii,10·,1. 1 846. Mengelwerk. p. 80.
(;ror estitis. (:c'dc'tikschritic·,2 1·'a,i dc'r Dityn I,a,1.11,1asdam. p. 118-119, kabiiietssecretaris (182111822). schreet-dat Willetii 1 zich ciok vati eerloze niiddelen hediende: "Hij vernederde het
kotiiiigsch.ip tot zulk eene laagte. d,it de mi,imrch soms iii mijtie oogen geheel weggecijferd
\\'Af.

"

Thorbecke, Histc,risclir Sch('6'1'11. 's (;rave,ihage 18611. p. 182.

HOOFDSTUK 6
Ontketining en blokkering van ministeriiile veratitwoordelijkheid 1817-1827
Inleiding

Zonder grondwetsherzietiing geen comproniis inz.ike de m inisteriele verantwi,orde-

lijkheid en als gevolg daarvaii Keen reclitsbesclierniing tegen de overheid iii her
Zddell. Noordelijke liberalen vreesden daaroiii voor een crisis. Een brochure vati
Jonas l)aniel Meyer probeerde die crisis af te wenden via eeli klenimend pleidooi
voor de itistelling vati ee,i voorlopige Hoge Raad. Met een Ltiteenzetting over het
zogetioemde plan-Meyer begi,it dit hoofdsttik. 1)aarna ko,iit een destijds geheim

gebleven verhandeling over ministerifle verantwoordelijkheid van het Noordelijk
Tweede-Katiierlid Vaii Alphen aati bod, gevolgd doorde spraakniakende uitlatitige,1
iii de Kaiiier vaii het jonge Noordelijke Kamerlid Van Nes van Meerkerk. Zijti
interventies iii de Tweede Kainer schiepen eeti voor die tijd tiniek precedent dat
niet otiver,iield magblijven, Inaar van,afbegin 1818 was ininisteriele verantwoordelijkheid iii het Noorden taboe.
1)e gevreesde crisis over de erkenning van illitlisterifle veratitwoordelijkheid bleef
uit. Waarschijtilijk lag dat nall de snel verbeterende voedselsituatie eii a:in het
doodic,pen vati de Zuidelijke samenwerking tussen liberalen en katholieken. Men
bleef- iii het Zilideii wel, tege,1 de ontke,ining vati Willeni I in, aatinemen dat
itidividi,ele tizitiisterifle veratitwoordelijkheid minstens inipliciet iii de Grondwet
v,iii 1815 besloten lag. 1)it vloeide illill of meer vatizelt-sprekerid \,oort uit de
grondwettelijke scheiditig der niachteti (trias), waarvan liet bestaan zo overtuigeiid
was aangetoond door Meyers brochure over de Hoge Raad. Om de collectieve
vorm was het niet te doen. ' 1)e trias impliceerde dat de Hoge Raad 115 onatliatikelijke rechter tilinisteriele 'atiibtsniisdrijven' (regeritigsdaden) zoi, 1110ete,i berechteti
(art. 177 (irw. 1815). Zonder Hoge liaad zou deze figtitir echter ijiet op gatig
kilii lien wordeti gebraclit. Daarom werd in het Zuideti het streve,1 voorlopiggericht

op de inctellitig vati de Hoge liaad en werd dat het voertuig voor en de hoop op
erke,i iii tig vati i tidividuele iii itiisteriele veran twoordelijkheid. 0 nidat iii enerzo veel
raii verwaclitte. werd de aandrang op de itistelling vaii de Hoge Ilaad steeds grc,ter
eti het alsniaar uitblijvet] ervan de steen des aaristoots vati het Zilide,1.
V.iii Ma:itieti beseftc al in ot-voor 1 8 1 6 dat erketining vati de trias tiiet te co,11 bitiere ii
f·iel niet de otitketi,iitig van mitiisteriele veratitwoordelijkheid. 1,e tactiek v.in de

'

Iii het hierotider voc,rgestelde Noc,rdelijke blad de 112'res<haa/. 182(I. p. 257 sto,id:
"Veratitw )<)rdeli.ike Mit)isters, iii cleti zili, zcio als 111en dieti doorgaatis hedeti t,ee,Jit, viridt

nieli allew iii Eligelatid."
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regeriii g werd daaroiii: z wijgen over de trias (11 uits tel vaii de Hoge Raad.2 Iii 182(1,

het getraitieer zat, dwoiig liet Zuideii bij de beharideling van de tietijaarlijkse
begroting ee,i wetsorit\\ erp at-itizake de rechterluke orgatiisatie eii de Hoge Raad.
Willem I gat- zogetiaatiid ti,e eti de begrotitig werd aativaard. Maar de achterati,igediende ontwerpen bevatteii tiier de t-el begeerde, onatliankelijke Hoge Raad.

Het ondergeschikte college dat iii plaats daarvan werd voorgesteld, werd Katiierbreed verworpeti eti daariiiee vervlo ,g ook de hoop op eeii stielle erketinitig vaii
individuele illinisterifle veratitwoordelijkheid. 1)e Belgische liberalen wisteii zich
dour de regerixig bedrogeti.
111 de jareti 1819-1821 wist Willem 1 maar terliauwernood de regie iii lia,ideti te
h o zide 11. Grote spatillitigeti tilsbeli Noord eti Zuid bracliteii hetii Zodailig ilit Zijil

evetiwicht dat hij geloot hechtte Jan eeti (niet bestaand) coinplot 0111 heiii uit k
schakeleti. Aanleiditig hiertoe vortiide iii 1819 het dreigende verlies vail de vaste
Stellil Vall de Noordeluke helft vaii de Tweede Katiier. Het Noordeti accepteerde
niet latiger het voor het Zuideti guiistigetarietstelsel vati 1816. Dooraanpassitig te
beloveii eti iii 1821 zogenaaind vati stelsel te wijzigen, wist Willeni I het gevaar m..t
reel moei[e te keren. De docir het Zi,ideti verti)eide nieiiwe tariefwet gat-iti 1821
eeti rerdere 1111ptils aaii de blokvoniiitig ill de Tweede Katiier, waardoor deze, en
daariiiee de utitketitiitig vaii iedere niitiisterifle veratitwc,ordelijkheid, tiog jaren iii

stind zou bluveti. Willem I koii iii die omstatidighedeii voortgaaii met her
uitbreideti Vall Zijll illacht. 12017,1 1821) had her tij nog ku,inen keren. Toen werd
achterat- gezien de laatste katis op ecil tiortliale iiiipleilientatie vati de (irotidwet
getiiist eii kw.1111 deze vi,or 2(1 jaar tot stilstatid.

12 ond 1 82(I zou het Z u idelijke Tweede-Katiterlid Fratigois P irson, die opkwain voor

bet hele ko,iitikruk (11 die 11iet uit was Belgische hegemotiie, een bijzotidere rol
spele,1. Iii zij,i persooti culniineerde de tweede verzersgolt-vati de Belgen tegen de
0 11 tk e n 11 i 1i g val 1 111 i 11 iste rifie ve ra 11(14 c ) i,rdelij k li eid, 11 acia [ de eers k, di e va 11 de j are n

1815 en 1 8 17, \4·.13 vastgelopeti. pirjoii doorzag de

tai-tick vati Willetii I (11 Vaii

M a a ti e ti e n d u rtile de z a k et i h a rilop b ij h u 11 n aa, ii te noe ili e ti, m., a r h ij w ei d vergu is d

eii tiiet herkozeti. 1)e misleidiiig rotid eli het uitblijveii van de Hoge R.iad iii 182(1
etide tiederlaag vati dellelgeti iii destrild otii liet tiieuwetariet-stelseliti 1821 brak
voor j.ireti de kraclit vati cle Zilidelijke oppositie. 1)eze koli t,13%111822 eti 1828
geeti vilist meer 111.ikeii, ook al bleefer verzet besta.in tegeil het uitblijveii vati Hoge
11.aad eii tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid.
hi 1823 Zoil Willetil I Ziclizelt- nog verder isolereti door het instelleii vati eeli
zogeliaatiide Ministerraad. 111 Zijll grolidwetscoilillielitaar vall dat jaar zoo Vati
Hogendorp uiteindelijk,zij het inipliciet, zijii beoordelitigsfuu[vati 1814 toegeve„.

Hij schreefilaariti dat er voor de itivoeriiig vaii iiiinisteriele verantwoordelijkheid
eeti Fortiiele wet tiodig was. 1)aartiiee schaarde hij zich wel 11ier iii theorie, maar weI
iii de praktijk achter de otitketitiitig eii sanctioneerde hij de Facto het staticiputit van
Lie regeriiig. Een schrale tr<)ost voor het Zuiden was dat hij iii zijii grotid\\·etscotii-

Floris Adraati van Hall. de opvolger van Vall Maaileli iii 1 842. schreet..-14:i·,lic·,·11 Halich·6),/,id.
12 111.lart 18411, dat lilitiisteri8le veratitwoordelukheid 25 laar niet gewerkt liad door iici
otitbrekeii vati eeti Hoge Raad.
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mentaar iii het voetspoor van Meyer ilitdrukkelijk de scheiditig der machten
erketide. '
PARAGRAAF I

HE-1 Ill.AN-MEYER, KEN V()<)RI.C)1'IC,E. HC)(;F: 11.AAI) IN RUII. VI)()R MINISTERIEl.1: VERANT'W()(.)Rl)El-UKHEID?

Over uitstel van de instelling van een voorlopige Hoge Raad in 1816

1.

Medic, 1816 klaagde de Obsc·n,ati·,tr (V I. p. 89) over het uitblij\,en vati de Hoge 11.aad

eii.indere grotidwettelijke instellitigeti. C),ibegrijpelijk noeiiide het blad de vliegetide
haast bij de codificatie en de daarop volgende tra.igheid bij de realiseritig vati de
Gmndwet.

Bij brief van 31 mei 1816+ irifornieerde Willetii I bij V.in Maatieti ot-niet de
instelling tiodig was van eeti provisionele Hoge Itaad in verband met art. 175 Cirw.
1815., Er kondeii imiii ers, zo schreefde Vorst, dagelijks gevalleti opkonieri die alleeti
de Hoge Raad zou kitiineti berechteti. Was het in afwachting van de nieuwe

rechterlijke orgatiisatie niet tiodig en doelm.,tig de futicties vall die Hoge Raad
voot·lopigaa,1 eeti bepaald college op te dragen? Voorde sam e tistellitig daclit Wille m
I aaii ledeli vati de bestaande hoge gereclitslioven te 1)en Haag, Brussel e,i Luik. Als
vestigingsplaats noe,iide hij t)en ljosch ofeen atidere geschikte plaa s. Hij verzocht
0111 eeti advies eli een wetsontwerp. Het verzoek vati Willeni I was neutra:11 gesteld

zotider vertiielditig vati eeti cong-rete aa,ileiditig.
Iii eeti uitvoerige metiiorie otitraadde Van Maa,ieti de instelling, otiidat daarrocir
aaii drie voorwaarden zou tiloeteii zijn voldaan: de itivoering van veel wetgevitig,
het iiiaken vati een itistructie voor de Hoge 12aad eti de herziening van liet gehele
bestaande justitiewezeri. Hij verwees tiaar de artt. 177 t/111 180 (irw., die taketi
opdroegeti 2911 de Hoge 12aad, 111aar waar provisiotieel nog op de oude voet werd
voortgegaati. Hij presetiteerde dit als het 'volkotii en bewijs'datalle grond wetsbep.1-

lingeti over Justitie en de Hoge liaad uitgingen van een niei,we en veranderde
inrichting van het 'Staatswezen: Als nog op te stellen wetboeken noemde hij die
inzake de satiietistelliiig vail de rechterlijke niacht. de provinciale HI,ven eii de
criminele eti ci\·iele rechtbatiken (art. 163 (irw 1815). Volgetis Va,i Maatien
voorzageri de eerste twee additiotiele artikelen van de Grondwet in deze situ.itie.
Daarin stotid dat de Koning bevoegd waR om alle tioodzakelijk maatregeleti te

'

'

Bildr,le,·,1 8. p. 328.

NA. Juctitie 1813-1877.21 (1816. geheini). stuk van 18 juni 1816.233.1)it zerwijvt naar de
briefz·.iii Willeii, I v.1,1 31 1„ei 1816,1315, rec. -1 jutiv 1816,111.
Art. 175 C;m·. 1815: Er be taat roor het hele njk een opperste gerechtsh„f. de Hoge lia.id.
Later dat jaar \\·erd bu petitie aail de Tweelle K.ittier ge,·raagil 0111 ilistellitig vati eeti
rcic>rlopige Hoge Raad: zie H /K 1 8 1 6-1 8 1 7, p. 36 (3 deceliiber 1 8 1 6) eli de reactie daarcip

vaii de (:miititi sie voor de verzc,eksc hrifteti, p. 123- 124 (3 januari 1817). De coiiitiiissie gi,ig
iet zover de instelling van een provisiotiele Hoge liaad voor te stellen. Zij beperkte Zil h ti,t
de gedachte dat bet werk van de Hoge Ilaad.wii de bestaande huge gerechtsho\·c,i dieticle te
wordeti opgedrage,1. Zie ook HI-K 1 817- 18 18, p. 63.
11
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netiicii 0111 de (irotidwet ill werkitig te brengen (.irt. 1) en tot welk tijdstip alle
bestaatide autoriteiten bleveti voortdureti en alle iii werking zijiide wetten kracht
zoudeii behoudeii, totdat da.iriti op eeii atidere wijze zou zijn voorzien (art. 2). Met
zijli atidere 'Staatswezen' bedoelde Van Maaneti de inrichting van de St.iat volgetis
her coiicept vati zijn prealabele soevereitikeit. Ill illei 18161ag Willeiii 1 al hopeloos

overlioop tiiet Vati Hogetidorp. Vati Maatieti koii dati ook opkoineti voor zijil
altertiatiet-zotider [egetispraak vati Vati Hogetidorp, Vati Maanen presenteerde zull
nieziwe Staatswezen' als 'daad\verkelijk' door de Grond\vet gewild.7 Willetii I was
op dat 111011ictit ketincluk tiog geeti echte itigewijde iii de leer van Vati Maanen. Hu
besefte blijkens zijil vrjagstellitig tiog niet wat voor soort Hoge liaad Vati Maatieti
op het oog had eti waarotii de mstelliiig ilaarvati moest wachieti. Met dir advies,
waarin geeti woord over titinisteriele veraiitwoordelijkheid, wist Van Maatien al
niedio 1 8 1 6 Willetii I at- te houdeii van de itistellitig vati een provisiotiele Hoge
Raad. 1)Jaimee werd een begiti getiiaakt illet de otitketitiitig vati de trias eli vati de
oiiatlia,ikelijkheid v.111 de reclitelijke maclit, die in de pri,clatiiatie vaii de ontwerp-

grond\\·et sail 1815 door Wille,ii I op 18 juli 1815 nog wareti erketid:
"Het (olitwerp voorde (;rolidwet val, 1815,1'vV) vatigtde verdeelitig v.iii hetgezag
op Je ti gro n d slag va,1 be\·eiligende, en den Nederla ii dereti altijd dierbare, ilistellill Keli .

Het erketit vooral de oiiath.itikelilkheid der regterlijke magt

.,K

Eeti halt'jaar latei· ,#·ilde Willetii 1 het Katiierlid Reyphitis vervolgen wegeils eell
atiotikm kratiteiiartikeltje iti de ()rach· vati 1 2 jatitiari 1817." Vati Maatieti Spoog villir
over dat stuk ('allerschaiidelijkst, boosaardig, stiood, verachtelijk, opruiend'), inaar
bij vervolging zou de vraag ruzell 'welke rechter iii deze bevoegd was'. 1leyphitis
zou zich bu een vervolging beroepeti op zijn grondwettelijk recht om 711 Katiierlid

door de Hoge Raad k worden berecht (art. 177 (;rw. 1815). Dit zou de kwestie
vati het o,itbrekeii van de Hoge lt.aad weer opbrenge,i en vanwege uit grotere
kwaad adviseerde Van Maaneti at-te zien van vervolging."' Het voorbeeld toolit aaii
hoezeer de histellitig vaii de Hoge Raad inilliddels eeti gevoelige kwe tie was
gewordeti. Niet alleeti werd er iii de Zuidelijke media geklaagd over het uitblijveti
vati de Hoge 11.aad. Itiiniddelj was de probleniatiek v.in de cotiiperetitieverdeliiig
tusseti de uitvoerende ende rechterlijke machtin 1816 ook voorwerp va,1 discussie
geweest bitineti de regeritig." (;itigde Grondwet vati 1815 uit vaii de scheiditig der

Op de ti)ri 11 ii leritig r,Iii de grotidwetsbepa Iii ige 11 iii zake Ju titie had Vati Maalieii iti 1 8 1 4 eti
815 illderdaad grote itivloed geliall. Het bleveii eghter aati het stelsel vati Vaii Hoge,idorp
1

Vijalidige ele,i,eliteli, die de gronddag vati dc coli3titutiotiele liioliarchie tiiet ki)11dcti
aa lit astei i.

. 0",S,<1'11'. H. p. 568 I
"

1leyphi,is suggereerile daariti dat 11ii,iisters persoc,lilijk belaiig haddell bij het stijgeii vati de
grastipr) zen.

1,j

NA, Staarssecretarie, 5655, Vall Maatie,i aaii Willetii 1, 15 jailuari 18 17, (A'delikstitkkt·,1, VIll-

2-p. 391-392; vil. HTK 1815-1816, p. 97, I)e t-aiiatieke Vati Maanell schreet-iii diezeltile
week over de 'zaak' vati ecii coiiitiite3 uit eeti huis Vall liegotie te Alitwerpeii, die op ecli
paspoort '11-oi des l'ays Bas' veraiiderd had iii 'lloi dew fromages', 11 ti,liovellen Vol! NA,
Jubtitie. 455. 17 jaillian 1817.
'

J. 1)rioli..ld,ili,16,ratic a),irra rcihic'r M tic· ititii'L'kitir vaii h,·t ci,it/li,k,ib 'shiit. 1)exi Haag 1958. p
61 e.,·.
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machteii, wasdaarbij eeti hootilvraag. en zo ja, van welke? Was ditdestrikte, Franse
trias, die, ter bescherining van het bestutir, het de rechter verbood bestii ursdaden
te berechten (de opvattitig van Vati Maane,1. zij het met een uitzondering) ofwas
dit eeti andere, nieer gangbare trias, volgens welke, als waarborg teget] 111.ichtsiiiis-

bruik door het bestu,ir, de recliter juist wei bestuursdaderi moe<t toetsen (de
opvattitig vati Vati Hogetidorp eii Meyer)?
2. De situatie in het Zuiden begin 1817

1)e oiiderwerping vaii het Zuiden aaii tai van Hollatidse wetteti eti gebriliketi viel
iii 1816 samen met een zware hongerstiood als gevolg van misoogsten. Noord eli
Zuid raakten daarbij diep verscheurd over de te Iienien maatregele,1. Begin 1817
herleefde de crisis over de eed op de Grondwet, die veel katliolieken otider itivloed
vati de clenis weigerdeti at-te leggeti. 1-iet was weitiig tactisch v.iii de regeritig 0111
deze eed ook aan advocaten op te leggen. Veel kwaad bloed zette bovetidien de
zoge,mainde Scheldezaak, bele,iimeringen voorde scheepvaart op de Schelde, die 12
tia ruitii 2()(I jaar vati afilititing - eitidelijk vrije vaart zou kentieti. 1)e ifi:er iii het
Zoideti was dati ook 0111 te stiijden. Ooggetuige eti Tweede-Kamerlid Daiiiel vati
Alphen scIireefbij brief vaii 4 februari 1817 aan Van Hogetidorp:
"Iii het la.it<t vati de vorige week uit 13russel geretourneerd (...). Ik heb hilil iii
vertrouweii eti ook mijzelt-dikwijls.1 fgevraagd. waar mottllet lia toe? (...) haatjegells
de holl.ilidselei:islatie (...), I·erwijileritig vati opitiies liu 1,iet koppigheid syste tiiatisch
doorgezet, absetitie va,1 lindere als Fransche detikbeeldeii (...) daarbijtciei}emerid
ge\%·igt der Staten-(;eneraal, daar aller ogen op gevestigd zijti, m,<·rtitieitte bii "#rn groot
m khm, ddi zo,ider respill,abiliteit 1'£111 mittister: 0,1 =c otistittitii' ecit h,ilie 3,1£·stit-c is, dic' „f

1,1/ i•,1/strt·kt th·spotisitic· cifti,t revi,/titic mcict h·ideit. (clirs. PvV), overtuigitig dat Iiieli ertoe

konieli moet. 0111 Lie koliing te bn·rijdeti vati het odium Ii:it wilitilige roordr.igtell
vati wetten op Hetii doeli coticelitreeren. odillill die zo grocit A dat iii statiiinets
..1,
publiek gezegd is, wij moeteti hem de iiek breken.
Ile otitvazigst v.iii Willetii 1 iii Ilri,Gfel iii febrtiari 1817 was ijzig. Nog iii diezelt-de
m.iand deed hij eeti coticessie aa,1 het Zilide,1 door de Hollatidse tilitiister 118ell te
vervangen door de Belg 1)e Conitick. maar dat had Weillig effect. Toe,i de
Obscrt,attitrhet openlijk opnaiii voorde gevatigeti gezette priesterredactetir De Foere
vati het voornaamste katholieke blad de Spectate,tr Bc(et' vortiide dat een duidelijke

aatiwijzing voor sanienwerking tussen liberaleti eii katholieken iii het Zuiden.
Welliclit heeft eeti en .inder de wedergeboorte vati de /:'i,hic,11#ride·s iii april verstield
eii bijgedragen tot het beketide infc,rmele aanbod iii mei.'+ De ver\verping vati de
aatigeboden grondwetsherziening door de Obsm,ak,irbetekende dat de zware grief-

11 ( : .di li ks,·h nth 11 Ai li·k, p . 38 6.
"

I.

NA. Val) Hoge,idcirp, 96: tweede Loorbeeld val, cotillitililicatie 0,·er illitlisteriele
veratitwo ,rdelijkheid tussen Vati Hoge,idorp eti V,iii Alpheti: zie voor het eerste voorbeeld
hootilstuk 4, paragra:if 2, pimt .C .
Eplit'!,ibri(les. 2 liiei 1817. p. 184-199.
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itizake bestuurswillekeur tiiet ki)11 wordeii verholpeii. 1)e gevolgen daarvail leketi
tilet te overzieti.

3. De inhoud van de brochure van Meyer
Iii septem ber 1817 verscheen zo\\·el i n het Nederl.iiids ali iii het Frans eeti brochi,re
vati joilas D.illiel Meyer oilder de titel: Ovcr de tioodzakelijkheid van eene,1 provisio,tele,1
Ho,W'i, R,tad iii /,rt Koni,terilk der N,·deria,idc·,i. In de voorrede schreet- Meyer dat de

rechterlijke maclit de 'grotidsteen' was van het gehele bestitur, de waarborg voor
de rechteii cler bitrgers eii de rust vati de Vorst. Zij hield het evemvicht russell alle
tiiachteti eli zonder haar waren .ille tiiaatregelen onzeker. Fundainentele gebreketi
iii het Nederlancise bestel haddeii tussen 1813 eti 1817 diepe sporeti iti de rechtsbe-

deling e,1 iii atidere takken v.in het bestuur 11agelateii. 1)e itistelliiig vati een
provisionele Hoge 11.aad, iii afwachtitig vati de defiti it ieve, was volgetis heiii daaro m
Hiet allee,1 vari groot nut, 111aar een gebiedetide eis van de onistatidighedeti. Meyers

broer, zelic,ok jurist, schreet-tia diens dood iii 1842 dat Jonas Daniel zich in zijn

brochure vati 1817 zeer ingetogen had uitgelaten eti zorgvuldig 'stout,iioedig
vc,orkoinetide \\·oorilen' had vermeden. 1:..
iviet 'regeritigsloosheid' op het gebied vati
de rechterli.Ike iiiacht (p. 8) had Meyer met atidere woorden -volstrekte chae)s'
bedoeld eii dat was terecht. 1)e drie verschilletide, hoogste rechterlijke itistanties te
Deii H.iag, Brussel e,i Luik (p. 14) bedienden drie rijk1delen niet eeti verse-hille,ide
geschiedenis, verschilletid reclit eii verschilletide rechtsbeginseleil:" Er lag tevens
e e 11 on tzaglij k tweetalig wetso 11 tw erp (8 ( ,1,0 artikeleii) voor een serie werboeketi ter

beoordelitig bu de Raad van State. dat nog uit de Fraiise tijd stamde eii dat iiog
talloze otibesliste geschilputiteti bevatte (p. 1(1). 1)it gelieel zou lia het advies v,iii de
11.aad v.111 State door de Tweede Kaziier tiioeteti wordeii behandeld. 1)e codificatie
Van Lieze otitwerpeti zou heel veel werk aaii juristen geveii en Kanierledeii waren

11lt eellill.ial iliet allelliaa| iligevoerile juristen. Kortoill, het zoil nog jaret) dureti
voordat er 'niet,w' e,1 gemeetischappelijk recht tot stand was gebracht. Meyer
\\·eerlegde or·ertuigetid (p. 25 e.v., 38) de redetieri,ig dat de Hoge 12aad op die
ilieliwe wethoekeri Zoll liioeteli wachten (het statidputit vali V.Iii Maaneti). Er lag,
zo betoogde hij, op dit plint jilist eeii belangrijke taak voor de Hoge liaad (p. 38)
Meyerbesprak het principe va,i de scheidilig dertiiachteti (p. 43 e.v.) eti co,istateerde dat de enige Iliacht die kon ontsporeii de uitvoerende tiiacht was.
"Zoo cle regrer'Uke tiiacht de natuurlijke waarborg vati den burger reget, cle
m i bhrit i ke 11 va ll de u itvoe relid e m a gt is. ho u d t d ezelve tevei i < de vera li tif' o orili ll g v .l il

den vorst. die dit gezag oefe,it, jegeils zilii o,iderdatien iii."(p. 48) 17

I:

"

Dc k·crskilitle(.11 (,Int,·I'lit dc RL:Vit·rli'itc Al,i.et </i,or ti,i/h·,1 Air._bill,ts Da,Iit·l .lh'yer, Allisterdatii 1 H42,

A. 1). Meyer ed., p. XV. Dit was eeii letterlijke heruitgave, zij her otider ee, i aidere titel, val i
de brochure uit 1817, \,oorzieii vati \'oorwoord eli 'iiaspraketi'
Nadeleii hien·aii werdeti Oniterstreept door eeii iligezi)lideti stuk i,ide ()bst'ri,akitr, XV, 1818,
p. 150-157.

r Het meest opvallende vati dit citlat i5 liat Meyer hieriii cle Vi,rst ilitdrukkelijk zelt
veratitwoordelijk tioellide, waaniiee hij in de pas liep niet cle bedoelitig vaii Van H,)geildorp
Voor het belang daarvan zie hierna.
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Naarniate de macht vati een Vorst groter was, koli hij meer personeli tot de orde
roeperi eti des te meet belaiig liad hij erbij de onderdanen ervin te overtuigeil dat
hij zijil gezag niet overtrad, dat klachten ongegrorid waren en dat geschreeuw
voortkwatii i,it nijd. Wijze kotiitige,i 11,addeti daaro,11 de rechterlijke illacht als eeti

onderscheiden iii,clititigesteld, zo ook Willetii lin 1813 (p. 49). Meyerconstateerde dat de (irondwet vati 1815 uitgitig vati descheiding der tiiachteti (p. 51) Hij
illustreerde dat aaii de liand vati bepalingen ilizake de rechterlijke 111acht, wa.71-vati
deotiatliankelijkheidextra verzekerd was door degrmidwetsbepaling dat de Ko,iing
de bezoldiging van alle atiibtemren regelde, iiiaar de wet die van recliters. 1)eze
werden ook voor het leven benoemd en wei op voordracht vati de Stateri-Clener,ial
of-Proviticiaa! (p. 52 en 53).18 lil de Fratisetijd wasereeti keizerlijk Hoog (:ereclitshot- geweest, niaar gezien zijn satiie,istellitig bestotid dit Hot- tiiet tiieer eii kon
daaroiii volgens Meyer tiiet 115 overgangsfigitur dietien (iti de Zill vati art. 2 #.iii de
additionele bepalitigen, p. 59). 1)it vroegere hof had als taak gehad de berechting
vati hoge anibtsdragers, welke de (;rondwet van 1815 exclusiet-had opgedragen aan

de Hoge liaad. Zolang deze ontbrak zot, een aangeklaagde hoge atiibtsdrager
straffeloos blijven en zou de tell onrechte aatigeklaagde zijii otischuld niet kiintien

laten vaststellen (p. 61). Wie dacht dat eeri dergelijke voorzie,iing voor hoge
atiibte tiareti 0 11 nodig was, liad het m is. M eyer niaa k te 111 elditig van een praktijkgeval
dat een vervolging was gestaakt, 0!iidat er een gouverneur-generaal (GG) bij

betrokkeri was. Iii een atider geval had eeri lioge anibtenaar eeti C;(; van niachtsiiiisbruik willet} beschuldigeti, niaarook die zaak stokte:" onidatbereclititig doorlagere
rechters uitgesloten was. Zelfs de wetgever was iii dezeti tiiachteloos, want hier

prevaleerde de Grotid\vet (p. 63)
Voorgedingen wegens zaken vati bestutir (contentieux administratif, p. 1 ()7) golden
volge il Meyerdetwee volgende i,itga,igspunten. Teii eerste had de recliter volgens
de C:rotidwet de bevoegdheid de wet aaii de C;roildwet (zij het niet iii abstracto)
te toetsen eti was daarinee de 'ware' uitlegger vati de Grotidwet-" e,1 ten tweede had
de (:rondwet een contlictenstelsel, (dat wil zeggeii eigenrichting door hit besti,i,r)
ititgesloteri.21 Meyers argumentatie luidde als volgt. De Koning koti natuurlijk tiiet
allesalleen doen. Eeti Ministerraad ofKabinetsraad koii weI de 1(,op van hetbestilur
eeti bepaalde riclititig geven, niaar deze koii niet op alle dele,i van het bestutir
G

I.

VAI. het later iii dit hoofdstuk voorgestelde blad de li'cres,-haal. 182(). 5, p. 141-142. waarin
red,leteur d'Eiigelbroiitier tiader beargliti,eliteerile waarotii volgetis de (;rondivet vati 1 8 1 5
de Hoge lh,,id het la.itste woord zou hebbeti als uitlegger vari de ((;rond)wet, zie ook p. 146,
A·aariti hij bearguliienteerde waarcim de Hoge liaad Keen te grote. parle,iientaire macht zou
krijgen.

' Er waren andere zoorbeelde,i, die Meyer niet kende. Hierboveti noeinde ik het tiiet
vervolge,i vati het Tweede-Katiierlid lieyphins.
-" Vgl. dit pleidooi vt,or het toetsingsrecht met zijn dc)or zijn broer postuum uitgegeven
cotisti/mtit·,1. Mr.Jolias l)alliel Meyer. (3,1,514/taticil, Anisterilaili 1842, consultatie 1. p. 1 -16. tilet
Iialite p. 11-13. Meyer ccifi,bitieerde d,aarvc,or de 1rtt. 165.61,186,176 eti 182(;rw. 1815.
21

i )rioll. A,hm'llistratic· ,-mmi recht<·r, p. 144: "Otider eeti cotiflicteiistelcel verst.iat Ineti het

9 steeti i, volgens hetwelk pre fecte n, gouvertieurs ot,i tidere adi ninistratieve atnbtetiareti ieder
pri)ces killitici i sch< irce ii. illd i fil 11,1.1 r hil 11 illcellilig de rechterlijke illaclit Iii et L 0 1 lipetel it i .

oiii ci\·er eeli der iii de pri,cedure <>pgen·i,rpen pilittell te i,ordeelen."
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toezicht houden . ledere iiiitiister iii zijii vak, iedere oiidergeschikte bestiturder,
oet-etide het aaii heiii toevertroi,wde decl der niacht volgetis zijii opvattitig en
denkbeelden Hit (p. 111,112).--Er was, lilet atidere wc,orden reti nieuwe waarborg
voor de eenheid van grondbegitiseleii iii het bestuur 11odig geworde,i (p. 115): de
rechter (p. 118-119).1)eze zou nietop destoelvatide Vorstgaanzitten eti zicll
boveii hetii verlieffeii. Hij zou niet de intierlijke waarde of het tiut vati eeti
bestuursverordellillg, maarde itiachttiemitig vati de grondwettelijk voorgeschreveti

vortiien en de bevoegdheid van de beschikkende iiiacht iii colicreto, iliet ill
abstracto, beoordelen (p. 12()).1,1)e recliterzou de besturen (ookde Konitig, p. 124)

bitineii de gretizeii vati huti macht houden of terugbretigeti. Hij zoi, de Kotiing
vi,orlichteii eii hetii voor dwalitigeti behoedeti (p. 1 27). De tioocizaak hien.,11 was
al gebleketi, zoals Meyer aaii de hatid van voorbeeldeti Jatitoonde. Et· was al eeti
11 its praa k vati een Hot- dat eeti k o iii ziklij k bes li,it allee 11 vanwege de voriii bove 11 alle

rei-hterlijk oriderzoek had verheveii, wrwijl eeti rechtbatik iii hoogste beroep had
geoordeeld dat een bepaald kotiitiklijk besli,it iii strijd was tiiet de Grondwet eii
daar<,111 (,Iiverbitidetid (p. 128). Hoc kotideti bestiturders e11 itiwotiers zo huii
recliteli eii plicliten ketitieti? Er 1110est snel eeti einde konien aan deze verwarring
iii grondbeginselen door de itistellitig van ecti provisiotiele Hoge Raid, luidde de
coticlusie vall Meyer, die zijii verhaal afrotidde tiiet eeti aatital optiierkingen over
de inriclititig vall dat college (vanaip. 130)
4. Het plan-Meyer
Meyer was iii zijii hart cen liberaal'+ eti had daii ook goede cotitacten iiiet liberale
lielgeti. 3'H i j bekleedde geeti atiibtiii 1 8 1 7, niaar uit zijil brochureetiuit correspoiidentie met Falck blijkt ci.K hij politiek actiefwas. Het lag voor de h.itid dat Meyer

'' Meyer hieli|, liet al, ( :0133£21)t eti V.111 Meetieil, Cell 301(,be\J'illd vall de Ki,iiitig tiict latiger

vt),r mogelijk: hij hail eeil voor zijai tijd liic,ilerile up\'attilig over de fillictic vati dc
Milii5terraad Lii vaii die vati ilidividucle initiisters.
Vgl. NA, Vati Hogendorp. 43, letter 1, twee tiotities vall Vall Hogeridcirp Lie date) 4 eii 6
K ptei i i ber 1 831 1 (lialld sclirift vari zijii 32 ,·retari3 1)i epe Iihei 111). V olge lis |le ili illoclit de Hoge

Itaad ciok itihoudeluk „tiderz„ekeii ot- ee,1 wet, resp. eeti besluit Cook eeci be litit vati de
Koriilig) jtrijdig wah liiet de (ill)lidwet. Va,1 Hogetidorp beriep zicli hiervoor op het eerste
advies v.iii de Raad vall St.lEe over het toetsiligsvr.lagstuk ilit 18 16, waariti ook ,terk \i·,1
datigedron ge,1 op de sclieidilig der Iiiaclitei 1 F olge 115 de C, ri) lid wet. Nog tudcils het levell vail
Keiiiper (t 1824) was. aldus V.iii Hogeticlorp. c,ver deze zaak gesproketi iii de at-deli,igeti vati
dc T\#·eede Kmtier. Hij had Ketiiper daarbu horetizeggeti dat iii ei) geeii rechterlijk despotibii ie
vestigeli moest, watit d.it dit het ergste despotisiiie was. "lk vond dir zeggeti zeer guiijtig vour

2'

de Vl)|strekte magt der krooti, eii lieb ook 111eer,iialell bemerkt dat Keti,per liog al eeiligzi,13
tiaar die zijde overlielde". Her advies vati de Itaad vati State waar Vaii Hogetidorp op doelde
was waarschijtilijk dat van 21 jiiei 1816, zie 1)rioti,.·Idininistratic· contra n·diter, p. 95.
Vaii dc liberale reputatie val i Meyer getzilgt een opvalletid vijatidige typeritig door Thorbecke
uit IH31 ): 'de wilde, woeste Frai is-j + obijtise geest va ti de Ncilerla tidse Betithai 11 '. Brietii,isseliti.V
7'horliccli·, 1, p. 62.

-" (.)tider aticicre Ii,et de liber:lie Belgisclic redactei,r eii dmkker Wallez, de uitgever vati zon
brocliure over de Hoge lt.aad eti Taliat-IH IN vati de eerste deleti vati zijii w lidaardwerk over
recht5geschiedenis (zie hiertia).
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als voornialige secretaris vaii de gioiid\retscotiiniiQsie vaii 1815 de otitwikkelingeti
sitidsdieti h,id gevolgd. Hii had vati hetberaad iii 1815 behalve zijn persoonlijkeook
de officiele notilleti opgesteldl" en bovetidien Vati Hogendorps toespraken tot de
coliimissie geschreven.27 Meyer was beter d.iii wie ook in statit het dratiia rotid he[
aatiklachtrecht iii de cominissie te doorzien. Mogelijk kende hij er ook de oorzaak
van.18 Zoja, dan kon hij een direct verband leggen tussen alle oftiieerdere schakels,
die geleid haddeti tot de afwijzing van het aanbod in 1817. Dit waren de 'Schets'
van 1812, de Grotidwet van 1814, het commissieberaad van 1815, deotitkenning
in de Kamervan Six in 1816, het aanbod totgrondwetsherziening inde Epht''tillrides
van mei 1817 en de afwijzing door de Obscrvatet,r iii augustus 1817. Zelfs als hij ze
niet alleniaal kende, zal Meyer uit het debit in de jaren 1816 en 1817 hebben

begrepen dat door de afwijzing van de Obscrvate,ireen ernstige itiipasse was ontstaan.
Dat hij voor een echte crisis vreesde, blijkt uit het getuigenis vati Zijn broer
"het hoofddoel van dat Schrift, waarbij het gemis van den Hoogen Raad werd
aangewezeti als de oorzaak, waardoorde maatregeleti. en gehee] het Staatsgestel. toeii.
iii het jaar 1817, begotinen te wankele,1. „29
Meyer ke,ide het schreeuwende gebrek aan rechtsbescherniing ill het Zoiden eli

hij zag in dat daar de oorzaak lag voor de aatidratig op erkentling van millisterifle
verantwoordelijkheid. Een groep Noordelijke liberalen, waaronder Van Hogendorp,
was kennelijk op de hoogte van zijti plan om via een voorlopige Hoge Raad de druk
iii het Zuiden vati de ketel te halen en zo eeti crisis over de ontketining van
niinisteriele verantwoordelijkheid afte wenden.31' De historicus.1. Scheltenia schreef
iii een brief van 28 oktober 1 8 1 8 aaii Van Hogendorp:
"Het plan vall Meyer en de voordragt hierop gebaseerd waren ongelijk beter: de
pogilig tot een provisioneele organisatie van den Hooge,i Ilaad en geregtshove,1 ic

2f,

(ic,di·,iksttiL,16(·11 X-4-p. 122.

'- (),itst,1,1,1, II. p. XI eii Br. cit (ic·d.. VI, p. 211. Zie hiervoor hoofilstuk 2, paragraaf 3. otider
2.

7, woetnoot.
Ketide Meyer via Van Hogendorp de 'Schets'? Had hij (,Iiede) de hand in de regeling van de
red van de niitiisters or de Grondwet Cart. 76 Gm: 1815) en de deblokkeringpogitige,i van

het :iatiklachtreclit dc,cir Vati Hogendorp in de grotidwetscon111iissie vati 1 8 1 5? Eeti aatiwijzitig
daarvoor is dat
Meyer c,ok de derde pogiiig va,1 Vaii Hoge,idorp zo uitdrukkelijk vastlegile.
Meyer kati de bron geweest zijn van de niondelinge overleveritig die zijii vriend Tydenian
iii 1835 (na de dood van Meyer) in een voettioot vactlegde en die Thorbecke in 1836 in eeti
brief aa,i Vaii Maatieti vernieldde. Deze luidde dat het karakter van Vati Hogetid<)rps 'Schets'
doordegrondwetscoiiimissie va,1 1 8 1 4 geheelveranderd was. Door liet wegschrijven vallhet
aatiklachtrecht eii door andere alliendetiieliten had Van Maaneti inderdaad de weg geopetid

-

voor zijii alternatieve uitleg van de Grondwet vati 1815. Zieookhoofdstiik 1 1, paragraaf-5,
olider 2.
A.1). Meyer. De hyrsk/li,writ. p. VII.

''

Prof. Tydeman, Brieftpisselii,t van ee·,Ii,$· Rcus.$·leerde,1 over de aanstaa,idi' Ncderlati,Ischr 11'etsvi,12,

Leyde,i 1819, p. 546. schreefaaii Meyer riaar aatileiditig vati diens Hoge Raad-brochure "zoo
welmeetie,id geschreven eti zoo groiidig. eli zoo nuttig: al heeft het dan niet het nut mogeti
hebbeti, het welk gij er omniddellijk itiee bedoelde." In het 12tterk,indiR Magatii,1 van 1 8 1 9,
eerste stuk. p. 525. werd venveze,1 iiaar Meyers "voortreffelijk, niaar 'nog vruchteloos'
geschreven Wet-kje, ovt·r den Provisionele,1 HOORen Raad."
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geda.iti xii mislukt eti tiu ziilleti dunkt mij deeze redeneringen van D.31 niets kumien
baten. "32

Het tiloilietit vati verschijtleti vati Meyers brochure, septetiiber 1817, lijkt geeii
toeval. Dit gebcurde iii de eerste helft van augi, stits 1817,u slechts enkele weken
iia de at'\vijzitig door de Obsiri,dic·,ir van het i,it-ormele aanbod tot grondwetsherziening vali Wille,11 1.

Meyer sprak iii zijii brochure uitdrukkelijk over de veratitwoording van de Vorst
voorde (daden Vall de) uitvocretide inacht (zie het citaat uit de brochure onder punt
3 hierboreti). Hij erketide daartiiee uirdriikkelijk de eigeti verantwoordelijkheid van
de Vorst voor her (wettige) regeringsbeleid. Meyers persoonlijke opvatting ging
14
35
wellicht vergier, tiiaar hij hield ztch steeds aaii de formule vati Vati Hogetidorp
Meyer haakte stilzwijgetid aan bij het idee iii de E ph5,11 jrides dat een rechter een als
onreclitniatig aatigeklaagile bestuursdaad van een illinister Zou niogen beoordelen.
Hetlag, medegezieti art. 177 Cirw. 1815, voorde hand dat dehoogsterechterzou
wordeti belast met deze delicate t.Iak, 1]ietatidere woorden, destap Iiaar de instelling
vati cell Hoge 11.aad, die er volgetiJ de C;rundwet toch moest konien, leek de
regeriligilitornieel al te hebbeii gezet. Laar gewooii de grotidwettig voorgeschreveti
1

#,

rechter de (;ri,tidwet e,1 wettell uitleggell.'- Aaii Willeni 1 werd de iii te stellen

" Met I) bedoelde hij W.13. 1)otiker (:urtius va,i Tienhoveti, rechter eti lid van Proviticiale
Staten vail Hol|alid (later lid vall de Tweede Katiler). Deze had aan Vall Hogendorp ee,1 Stllk
Ilatigebodeii ter opiialite iii dielis 'Hiltin,44,1.. Scheltetila raadde de iptialne dairvali ati oitidat

hij Iici 3tilk ilier pa„etid volld.
NA, Va,i Hogetidorp. 1(15.
'' (,bst·n',iklir XI. p. 65: lie precieze ver,chijilitigsdatilin vaii de betreffende atleveri,ig is illij
w egeliv otitbreketille oil,51.lgeli tiiet beketid. Het venchijtien vati liet eerbte livr.lisoti (kateni).
best.latide uit de ituinitter3 1 eli 2 rati I,eel XI, her eerste decl vaii de jaarga,ig 1 8 17. weril
geilleld it) de .\' ·&·daiti6i· St,mt.gmwou wn d.wguum 1817. Dergelgke mededeliligen volgilen
c„ igeveer ee I i week lia Lic <)1 itvatigst va 11 eei i tijdscliriti, zociat de xiii 11 ilijers 1 eii 2 staii idell Uir

de tweede helft van jull 1817. 1)e Sta,its,(,itratit va,1 25 augustus 1817 niaakre nielditig vati
li v raisc, 11 twee. de n u 1111 tieri 3 t/111 6. N u 1111 )ier 5 (it i de doorlopelide n u innieritig silids 1 8 1 5.

i,uiiuiter 285). p. 65 bevatte de verwerping vati het Jailbod. Ik coticludeer d.i.iruit dat dic
mmwier venchetiet) moet zijii iii de eerste helft vaiiaugustus 1817. Meyer sloot blijketis her
voum·ocird de tek t vaii zi.iii brochure at-cip 24 JUgustus 1 8 1 7.I k neeni aaii dat de verwerpii,g
het seiti vort,ide voor de publicatie vati eeti tekit die Meyer al mm of tiieer gereed had.
.

Ik ventioed dat Meyer de vrecs vaii Vati Hogendorp voor de Engelse collibiiiatie liiet decide.
Meyer wa ecti grcic,t bewonder.lar eli kettiier vali het Engelse stelsel. In zijil Estirit, orti,im· Ct
pnlirfs· ch·$ instittinons lililid,im·s, zeideleti. 1)ell H.lag/Anisterilani 181 8-1823. vondik overigeils

geell vemijzi,ig tiaar de oorsproi,kelijke, Bourgoiidisch/Nederlatid e 'niitiisteridle

veralitwoordelijkheid' va,1 Vati Hoge,idorp. Meyerstuurde bu briet-van 21 septelliber 1 83(1
cell lic)tltic toe

a.ill

Iluell: '1)etikbeeldeli over eet) eveiltuele groildwetsherzienitig iii 183(f,

gepubliceerd iii (,8/016·nikketi, X-4-p 121-137. Hij stelde daarii) (p. 133) de itivoerilig voor
5·ati iiii,iisteriele veraim,·c,ordelijkheid (nog eteed,) volge,is de tomiule rali Vati Hoge,ldolp.
clpvalletid cc,Iimjetitaar vali Mcyer ilaarbij wai "het is geelie cotice3sie vati Hollalid .tali
Belgiell ot'oingekeerd; evelitilill I·.1,1 de,i Ko,tii,g aaii het eell ot-alider gedeelte.
Er zou terz*ike eeii wet ki)111cti et) die zoii eeti eli atider Iiader regeleii. Ej,huitit;rides, 1 8 1 7, p
192.

r

Zijil broer vatte

wat

(Irc,lidwet veroidetit.
Lcirsk·//1-1,44·11, p. 93.

Meyer voorstoiid iii 1 842 111er deze wi)L)rdeli jainen: -Laat, wat cle
g.1 at.,

ocivenizi,ikt eii oligescholldell wordeii opgevolgi|." J.D. Meyer.

C )NIKEN N I N C, /1 3 1 OKKERINC, MIN 1'6'11 11.1 1.1 1 Vt.RAN I W I )<)11,1 )ELI.1 K H LIN 1 8 1 7-I H 2 7

IH5

rechter voorgesteld als een iliet-bedreigetid hulporgaan vaii de (overbelaste) regering.
1)eze zoil niet op de stoel vati de Vorst gaail zittell en alleell toetsell ill c(,ticreto.
Met de itistellitig van eeil voorlopige H oge raa,1 zo u de regerin g zondergezichtsver-

lieS tegellioet kulitiell komell aa,1 de grote klaclit vall het Zuidell.
Meyer verkeerde bij de publicatie vati zijii brochure keiitielijk 110£ ill de verotiderstellitig dat Willetii 1 zich oilderworpeti aclitte a.117 de Grondwet eii daaraati troi,w
zoit blijven, ondatiks de sigtialeti iii de ObJervittii,ren iii de Hakmmi,cr, datilaartiiee
ititusseti merkwaardig werd onigesprc,tigeii.
Meyers opzet taalde volledig. De ke,ize vati Willeni I was .11 bepa.ild door de
at-wijzitig vati zijii cotiipromis door de ()bwrp,ite,ir. Bij aaiivaarditig Zoil Willeill I
verstield eeti Hoge liaad tot Stand hebbeti tiioeteti brengen, die paste bij de alsdati
i,igevoercle individuele lilinisteriible veratit\voordelijkheid. 1)eze Zoit in elk ge\·al
verder zijil gegaan dati de strafreclitelijke 111itiisterifle veratitwoordelijkheid voor
dadeii vati tiiiriisters op eigeii gezag bega,in, watit bepaalde soorteti vati regeritigsdadeti hebbeti oiiivat. Hoe beperkt ook. voor de berechritig vati die dadeti zou deze
Hoge tlaad 11oodzakelijk oiiatliatikelijk vati de regering zijii geweest. Wille,11 1 11.id
ki,rtom bij aanvaarditig vati her aatibod alstiog het pad op ki,titieti g.,ati tiaar
otiderwerping vati bepaalde regeringsdadeti aaii recht en Grotidwet. Hij volgde

Meyer iiiet, vertiioedelijk oindat, zodra de Hoge Raad de ministers vooi- bepaalde
regeringsdadeti verantwoordelijk vcrklaarde, dit de optiiaar zoil vormeti vi,or de

erketiiiing vati het priticipe vati de ki,tiitiklijke otisclietidbaarlieid. Vatiuit dit risku
bezieii was het voorstel van Meyer riskatit.
Z ,1 Willem I het voorstel vati Meyer weI hebbeti aativaard, daii zoii hij athebbeti
1.

moeteti zieti van her door Van M.iatieil iti 181(,bdotigeti uitstel vati de H Hge 11.aad

iii verbatid tiiet de iririchtitig volgetis zijn .itidere 'St,iatswezeii' (lees: de preal.ibele
soevereitiiteit). Door de itivijzizig vaii het aatibod tot grotidwetsherzietiitig bleet-de
situatie onveratiderd. 1)e arguliieliten vati Vati Ma,inen voor ilitste| Vall de Hoge
Ilaad bleveii bestaari.

5. De reactie van de Observateur op Meyers brochure
Na de publicatie vaii zijii broch,ire verging het Meyer Iliet goed, zoali blijkt uit eeii
briet-aati (ieugdvrierid) Falck vati 24 septetiiber 1817. Meyer schreet-hals over kop
11it (,leet- (1)uitsland) te zijii teruggekeerd wegetis boze gerucliten dat liu zich .ian

"

. .

ivic,1 kali zich ati'rageti ot- Meyer lic,0 aildere be.loelillgen h.id iliet zijil rel'literlilk
toetsitigsreclit vati bestilursiladeii. Alb burgers illillisterifle Jadell door eeii pri)·i0ic,licle Hoge
11.aail 111 0 c hteli latell toetiei 1, zi)ll Liell K.,tilerledeil dali al'literbluve 1 1? Wits zijii bri,clii,re te\'et 13

bcdoeld als op niaar voor de erke,initig vaii i tidividuele tiii,tisterifle verantwoordelijkheid? Iii
ecti 11£,niiale situatie lag die otite#·ikkelitig vi)or de hatid, tiiaar er bes[(itid op dat liioilletit cell
at,tiorti ale si[itatie. lk Noordelijke helft vati de Tweede Kallier zoit (Iliet stetili v,iii clikele
regetiliggeti'l,uwe Belgibihe |edet,) Limcillig iedcre a.iliklaclit tegeii ecit itii,ii,ter bli,kket·cit.
11.eketide Meyer daar welliclit cip?

l

A (,
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Vorst e11 \·.iderl.itid Zoil hebbeii vergrepeti door het aanstoken van oproerige
geschriften iii Belgie."
Het verli.i.il gitig ook dat hij op last va,i de Koiii,ig het la,id had tiioeteii verlate,i.
d.111 weI gevlucht was. Meyer was „ntzet. hij verdiende dit niet, schreet- hij. Hij
refereerde aan zijii vroegere verdie,isteti en aan de vaderlatidsliefde waarniee hij zijii
brochure over de Hoge Rnd, die hij Falck had toegestuurd. had geschreven.
1)it ver\\·eer vati Meyer hielp niet echt, want hij heeft rond die tijd ketitielijk am
Falck natileiditig gegeven tnt verdetikitig. Waarvan Meyer precies rerdacht werd.
blijkt echter niet. I-let watitrotiweii vati Falck tegeti Meyer blijkt uit ee,i brief-vati
4II

Falck aaii zij,1 \·rie,id I).1. vati Letitiep van 19 t-ebruari 1818. Daariti schreet-Falck
ereen liet-ditig voorover te hebben gehadals een tijditigdie Meyer aan Aiiisterdain
h,ad overgebracht (eii die Falck ketitielijk via Van Letitiep vertiotiieti liad), een
rerdiclitsel zou zijii geweest. Ik beti al gerui,iie tijd op 111ijii hoede, si h reef Falck
aati Vati Letitiep, lioewel ik 110 C h Meyer. noch Vati Hogetidorp+' zie als 'otibekeerbare tegenstrevers' vati 's KollingS regering.42
H ne raag eeti eii atider ook blijft, oti iii i ketibaaric dat erin het Noorden c,iicitigheid
bestotid tusse,i de regeritig eii prc,tiiinctite figureti als Vati Hogetidorp eii Meyer
over de toeko,iist v.iii hetregeri,igsstelsel. Ik verondersteldat Falckdoelde op verzet
vati Vati Hogetidorp en Meyer tegeti het volhoudeti vati de volledige ontketining
1)e a fwijzitig v.iii de ()bst·rt,ak,ir h.ad de rerdenkitig vati W illem I tegeti de Belgische
liberaleti ketitielijk verder rersterkt. Waaroni was zij,1 aanbod hen tiiet genoeg?
Bewees dit iliet dat zij. zoals hij al itids het nijaar vati 1815 vertitoedde. uitwaren

op zijii p<,fitie eti op Ztiidelijke liege,iiotiiei
1)e vraa g die v.iii zelfop ko Iiit is ofer wellicht contacte,i waren tussen de 'tegenstre-

rers' en de Belge,i? Hoewel de broclirire van Meyer door de ()1, scr ,cite lir eeii
excelletit gefclirift getioemd \\ erd (Xll. p. 124). lijkt ilietr te wijzeti op eeti geheitiie
Gaili enwerk i 11 g 111ct ot-vo 0 rk e 1111 A w ii Va 11 M eetic 11.4,1,0 0 r 0 11 da 11 ks allc lot-keiliard

te verwoorderi welk gat er iii de praktuk gaapte tusseii bestuur eli reclitfpraak. wekte

Vati Mee,ieti waarfchij,ilijk tiieer schrik dan steriti v„ni Meyers roorstel. Z„ ftelde
Ilij de vraag hoi Meyer toch koii tiietien dat de rooricipige Hoge 11.a id 1100dzakelijk
\\35 rocir de ectiheid eii ,tiwrikba.Iiheid 'des priticipes cii adtiiitiistratic,11' (Xll, p

"' A. 1). Meyer schreet- iii het soom·c,c,rcl rati J.l). Meyer, 11' Ircrsh·/line,·n, p. VI, dat de
brochure vati zilli broer door staatkit,idige volkstiletitiers was voorgesteld als een prciduct van
spijt e ti u·res·el. iiutte Ic,os etiotibeteke,iciid. 1)it lijkt re duide,i op acties vati de regeritig tegeti
de brochure.
c,c·di·iii's<·hrdic·,1 616·1,. p. 372.

"
"

Vati Hogei,doqi Zoit zich hij iiiijii \,·eteii iierge,is ,petilijk ilitlate,i o,·er Meyers brochilre. Ik
,·ennoed dat hii bet voorstel ,·ati Meyer riska,it r·,)rid, cniidat het kc,n leide,i tot ilictividuele
n,itii<teriele verai,tw ,ordelijkheid zotider (grotid),r·ettelijke grc,tidslag. 13ii itiiplic·.itie kon dit
de (,tische,idbaarheid oproepeti eti da,iri,iee de ge\·a.irlijke coi,ibitiatie die hij iii Willeill I
steeds zoudeti ontwijkeii.
Palck, Bri ·1'v·,1, p. 241-243.
De z 'aar or de proef

gestelde V.,„ Mee,ieti ci,it,ii„ette eindelijk een Ncic,rdeliike

gesprekspartiler v.iii zijil ilive.iu eli kieperde d.idelilk ee,1 vc)lle e,ii,tier dan begrippet, eii
theorie over helii eti zi iii lezers uit.
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14(1).44 Want Wat koil de itivioed vati eeti pitur rechtsprekend hofop de priticipes
en loop vati het be,tu,Ir zijii als nieti, iii strijd 111et de (iroiidwet (art. 165 eli 166
Grw. 181545), tiog steeds alle dageii oordeelde dat
" les full l'rio 113 j 11 d iCia irei Sl)li t d iSt 111 CteS e t de,11 cu re 11 t 1,6 pardes deh fol k ti oiis .id ill ill istra-

tives" eli dat rechters "tie peuvelit troubler de que|que 111.111idre que ce soit les
operatiotis des corps admitii„tratiti?

„44,

Deze iii de praktijk geliatiteerile uitgangsptinteii leverdeii volgens hetii in.zar twee
mogelijkhedeii op. Ofwel iedere daad vati bestutir ofvan eeti bestuurder liad \'oor
de reclitbatiken het gezag van eeti wet, die zij verplicht wareti zi,tider (,tiderzoek
toe te passeti, ,tivel de rechtbankeziketi dietidell zich iricotiipetetit te verklareii,
zodra ilieil Zich beriep op eeti bestitursdaad. Zij dietideti de witarborg v.117 hLiti atiibt
te „·eigeret) aaii wie daartegen opkwatii. Mijiiheer Meyer, schreet V .iii Meetien 111i ii
ot- 111eer sarcastisch, kende de Grotidwet, aan her opstelleti waarvati hij zelf had
nieegewerkt.47 eti de tiog van kracht zijiide Fratise regelgevitig te goed 0111 deze
verkeerde uitleg te delen. Wij hopeti vati harte, besloot Vati Meetien, dat zijii werk
ee,1 eitide zal 111.iketi aaii die ilitle g vaii 'otize legiste,i' (XII, p. 141). Vaii Meetien
legde de vinger op de zere plek. Als de holiditig van de rechters iii het Zuideti niet
veratiderde zou een voorlopige Hoge lia:id geeti etikel verschil uittiiaken. 1)eze
rechters weigerdeii dati ook tiiet alleen vatiwege het verledeii+» zich tiiet bestuursdadeti iii te late 11. Het vigerende regie 111 vali Wille,11 I gitig in strij d 111 et de Grotidivet

gewoon door met hetotittrekketi vati zaketi aaii de recliterlijke nlacht. V.iii Meetieli

gat- eeii schrijtietid vi,orbeeld d.it eeti rectitbatik zicli onbevoegd had verklaard,
vaiiwege lier verband dat werd aatigetiomen tusse,1 de voorge'legde bestu,irsdaad (vati

eetigemeexitelijke atiibtetiaar) etieetikoilitiklijk besluit (XII, p. 141-144). Volgetis
hein had het besturir iii die zaak geeii eigeti recliter 11iogeti speleti.
Hoever deze op dat iiioinetit reikte, gitig ik tlier tia, ik tiee,11 echter aati dat Vati
Maaneti op dat momeiit al itivloed uitoct-c·tide op de rechterlijke niacht iii lict

14

Merkwaardig w.13 dat Vati Meetieti, liciewel hij iii zij 11 eers te rcactie a.iii kc), i digliC dat te Zil|let 1
d 0 e 11, dad rtia li iet ilie e r substa titie el terug Zl „1 ki )1 iie 11 Lip de l il ho llii v a ll de brik'|1 li re . 1 )0 l)1-Z.lg

Ilij ill tweede i,istatitie wei her doel van Meyer eti zweeg hij er daarotii later over? Eeli
lot' ilie Vati Meetieli later aall Mever bm wawilateI .

.M iiwij zilig hiervoor vomit de
()list'rv mur XVII, p. 299, tioot.

Art. 165: Alle t„'istgediligell civer eigelitic,iii of daaruit vocirtspruitetide regten, ,ver
schuldvorded, igi,t blirgerlij ke regte ii . belioi,reti bij uitfluitiligtorde ketillis v.1 11 de regterlijke
regterlijke tiiagt worilt alleeti geoetetid door regtbatiketi, welke bu <,1- un
magt: art 166:
gevolge dezer gri,tidwet wordeli ingesteld.
Vati Meetieti \·einees naar art. 13, titel 2, \·a,1 ile Fratise Wet op de liechterlijke Orgatihtie
vail 24 aliglistus 179(1: Les ti)tictic)116 judiciaires sotit distitictes et delileureroilt toujuilrs
i,Jp.lrOes cics folictic,lij adli ii,i istrativa. Les juge3 i ie pourrolit i peitie de furtiiture, troubler de
411elque illaili2re que ce soit. |es opUratiolis des corps adliiinistratits, ni citer devalit eux les
adnlitlistrateurs pour raisoll de leurs ti)ilctions. Zie ook J. 1)rioii,.4(/ini'nistr,itic coitti·,1 ri ;lil c r,

lk

.

I)e,i Haag 1958, p. 33 e.v.

Vati Mee,ieii r.iakte hier ecii bijzl)lider teer ptilit. Hij suggereerde op eeti lia.ir ila
medeplic·litigheid van Meyer .1.111 de best,lurlijk-juridische chaos. Voor Vati Mee,icii was het
uiteraard een onpeilbaar raadsel hoc ceit vo„rtreffelijk juri,t .tls Meyer koti hebbeti illge,telll,1
' 8

niet eeli zo gebrekkige C ;rondwct.
Hootilstuk 4, par.igraat- 3.

1XX

H ()(1 F I K I 1.1 K 6

Zuide,i. Nictrooriiiets had hij begin 1817 aan alle rechters deverplicliting weten
op te leggeii ceii eed op de (;roiid\iet afte leggeii.4" Als hoogste haas van het OM
iia de Kotiiiig had hij d.,iniice eeii subtiel en effectiet- werketid preffietiiiddel iii
liaiideri gekregeti (,111 zo tiodig zijii uitleg vaii de Grond\\·et .iati de rechterliike
macht in liet Zuiden op te dringe,1.
6. Van Maanens bezwaren tegen Meyers voorstel
Waaroiii iii:iakte Meyers voorstel hoe dati ook gee,1 schijn vati kans als het 21,1 Vall
Ma 6111 e,1 lag? A ilders get-orni uleerd, wat was diens op vattitig over rechtsbesch eri 11 ing

tegeti bestaitirsdade,i? Eeti eigetiliatidige, otigedateerde metiione va,1 Van Maaiieti
aaii Falck, die geschreve,i zal zijii kort roordat de Gro,idwet r,.iii 1 8 1 5 vati kracht
\rerd. geettdaariti itizich t.
hideze me,iioriesprak Vati Maa tie,i zij,i a ikeer uitover
de praktijk \·ati het Fratise contlicte,istelsel. die hij tijdetis zij,1 verblijfte Parijs van

Iiabij had leren ketitieti. 1 )it stelsel flocit iedere benioeienis vaii recliterf met
besti,ursdadeti zi iten liad de Fratise R nd van State bevoegdgenianktovcrgeschilleti
(coritentietise zaketi) te ourdeleti. Volgetis Vati Maatien had dit de 'overlieerscliing

e,1 despotistiie vati alle subaltertic en grootere administratieve auctoriteiteti eli
a ti i b t e t i a r e ti ' s t e r k i i i d e l i a i i d g e w e rk t . K l a c l i t e i i o v e r d e b e h a n d e l i ti g v a i i z a k e 11 w a s

11ieti g:ian otittrekketi aati de 'cogiiitie v.iii deti Souvereiti' eli gaan onthouden .ian
ketitiifnetiiing door de gewotie rechter.
Vati Maatieti sprak ZUrl voorkeur itit voc,r bet eetivoudige, door de tijd beproefile
Hollatidse alteniatiet: de 'dadellike recursus .id Priticipeni: ofu·el een direct
ad 111 i 11 iG tratiet-berciep bij de K 011 itig. A lA ti ieti zicli bez\\·aard v. tid doc,r enig bes 1 ilit

rati .idiiiinistratieve ,-olleges ot-aiiibtenaren. ja zelts vati de Soevereiti zelf. ko,i iliell
zich daarroc,r steeds dadelijk, via ee,1 verz„ekschrift niet alle rele\'atite stukke,1 en
bewijzeii. tot de Soeverein ric-liteti. 1)eze stiliirde ze om consideratie eii advies 11:lar

het betreffetide departe,iietit. dat daarcip iliformatie inwoti vati de coinpetetite
.

ai,toriteit. 1).iania kwatii de zaak tertig bij de Vorst. die vervolgens de zaak direct
atileed (,f deze eerst tiog om advier jaii de Raad vall State vC)(,rlegde, dall wei, al,G
de z.,ak daar thuishoorde. ze ter beslissilig aan de ge,zo,ie recliter toezotid. Van
Maillieti Colic|lideerde:
"Wi i di,eii dus hier al lictzelfile, hij fi,riime vaii cirditiari# (iii de \·()rm r·.iii ge\\· )011.
Ps V) rolitiek o,iderzoek. hergee,1 m eti in Fra tik ri-i k een ,oort ,·.1,1 regterlijk tabbaartje

heeft aa!,getrokketi. en 7,111 Iiodeloze eli I,istige ti,ri,i.iliteiteli \·erboildell heeft.-

.

,

NA. Staa tsxecretarie, 42(1, brief K ,ii i Vati M,iatie 11 a,1 1 1 Wille iii I j·an 17 1 iici 1 8 17, litt. U.J . Vall

de 2723 rechterlijke a mbte, 1.,ret i haddet, er, rapportee de V.iii Ma itieti, slechts 175 geweigerd.

ri'.1.ironder 129 'holic,rifique lastp(Ateri'.Iii '„·eem·il vati de „·oelitigeil der di·eepzuclit eri der
kwaadwilligheid' zi,u de iiia.itregel volge,ic Va,1 Ma,inen gelukkige resultate,i oplevere,1.
l'ro Metiloria voor litijtie,1 rrieiid 1-:alck'. Z.J., NA, Falck, 68, b|All 23-24.1 )e dateritig leid
ik at'itit h et t-eit dat V.iii Ma.ilie 11 iii het Stlt k f·e 11#·ee< 1 1.1 ar ee !1 bepalirig iii ile (; rotidz\'et vaii
1814

'I Vali Maatien: "(in illij,1 vak wordell Zelt< ilc,<,rga,lils de geititeressecrile,1 11.,der iii hililile
belatigen gehoord)-
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'utize' methode had volgetis V.iii M.,atien als voordeleti dat de Vorst zelt' de
klach[eti otider ogen kreeg, dat hij over alle tiiiddeleii beschikte otii de iiiliclitiiigeti
eli voorlic|ltilig te krijgeti, die hij in,iar wilde eii dat advocateti en procureurs tiier
docir procedi,rele ti)ute,1 de belatigeii vall 111111 clittiteti koildeii scliadeii. Tetislotte
bracht deze methode 'otis', grote eti klei,ie liereti en colleges, ertoe 0171 bedaard eti
otiizichtig te werk te gaan vatiwege de wektischap dat niell direct koti klageti bij
de Vorst "eve,izeer als de mogelijkheid. dat wij op de kneukels kunneti krijgeti, of
olize eigell dispositiell inoeten ititrekketi, citzieti verizietigeti." Zijn coticlicsie was:
"Zoo gaat het niet deze zakeii hier, eii ik durve zeggeti dat het goici g.iat." (11 "Wij

hebbe,i bij otis in Hollaild tiiets gehoude,1 vati die jurisdictie vaii deti frali3lheil
St:latsraad c,ver contenticlise zaketi; ge'Uk ils,1 oi)k de Cirotidwet dit attribitiit dali dell
1Laad vati State

itiet tocketit (...) 01 het 1(16 art. der (-:rotidwet heeft dezelve be\·c -

ngd.""

Uit dit betoog van Vati Maatieti blijkt d.it hij iii plaats van at-te willeti Vall Olittrekkitig vaii geschilleti aan de rechterdoor lier bestitur (het contlictetistelsel), hij daaraaii
juist vasthield, zij her dat hij eeti atidere orgatiisatie van de behandelitig voorstoiid.
Bleet-overde vraag wariiieer tiieti zich volgetis Vati Maatieti dati wel tot de recliter
koii weiideti. De gelloetiide me,iiurie aaii Falck beaiitwoordt ook die vraag. Vaii
Maatien reageerde daarin op eeli coriceptdecreet VaIi De Thietines, op dat Illoillelit
"i'

c 0 111111 issaris-ge iieraal vati Justitie i 17 Belgie, 44 die daari 11 gerept had vati i·ech Ierlijke

betnoeienis tiiet de illhoud van wette,1, akte,1 eli ordotinalitifn. Van Maatieti wuitile
dit weg ezi verwees naar de Hollaiidse praktijk. Als bijvoorbeeld aaii eeti particulier
el'11 I Oilcessie verleend was door de overheid eii er rees een geschil over de recliteii

vati eeti derde, dati zo„ iii Hollatid die dercle tiooit vati de recliter zijti a#-geholldell.
Meil zoil:
"het althaiis nooit iii de gedal'litell gekregeti hebbeii, dat daardoor Jaii Jeti Regter
weril tckgekend de filculteit 0111 i)vcr CCI,ell daad rati 't gouL·enietiielit i)t over eetie
id'ct te or)rdeele,1."

Vati bestitursdadeti nioest niet atidere woordeii de rechter atblijveii, ilict dien
verstande dat 11ier te latide Iiooit was getwijt-eld over de bevoegdheid vati de recliter
0111 ketii]is te lienien vati zaketi betreffetide dotiieinen vati de Staat ot-v.iii de V<),st:
w.imieer dezeive wareli vati eeti jitstitieeleii aard eii bet lilii't eil ilill raakten' In alle

zaken over eigetidoili ot-daaruit voortsprititende rei-hteii, over schuldvorderiiig otbuigerlijke reclitezi was de rechterwei bevoegd, ook als een overheidsorgaan daarbij

"

liegiti eii Jotzii, vati de nota aati Falck. Art. 11)6 (_im·. 1814: De H,ioge liaad oordeelt over
alle actieti, waariii de Souvereitie Vorst, de Lede,i vati het Vorstelijk Huis, ot-de StaaL .113
gedaagdeii. wordetiaatigesproken. 1)e rekst vati art. 179 Grw. 1815 was gelijklitidetill, Zij her
d.% d.laraaii eeti uitzoi,derizig was toege,7)egd

1)it pleidooi voor eeii direct admitiistratiet-beroep bil de Koning zou ill de praktijk grotelijk
budrageti aa 11 de ' papiertilbriek ' (Vati Hoge il dorps otieerbiedige beiiamitig vai i de koii itiklij ke

:,

werkka,iier) vati Wille,11 1. 1)e „ii,iisteriele otiveratitwoordelijkheid leidde tot clagelijkse
htapels dossiers, waarotider Willelit lop deti duur bulia zoit bezwijketi.
1 ) ric,11,.1 chilitlistratic coll tra ra·hter, p. 79. maaktinelditig valieen rapport vati De Thielitics over
de ccilitlicten vati attributie va,12 oktober 1815, NA. Justitie 51186, dossier ('otitlicteti. (;ii,g
het <)111 hetzelfile stuk. dail is det,kh.,ar dar hij eeti coticept daarvan eeti aatital 111aatideneeriler

aa,i Vati Maatieti had toegestuurd.
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partij \\·as." hi dit kader tilochten die recliters wat Vati Maatien betreft zelts oordelen

over de ,·raag of eeii betrokkell overheid ot- atiibtenaar bevoegd was tot het
ge\\ raakte hecluit of de betreffetide hatideling. Van Maaileil week. zo blijkt. tiiet
priticipieel, tiiaar allee,i vooi- eeti bepaald oort vati zake,1 afvan het Franse stelcel.

Zodra her echter gitig oni beftitursdaden los van eigetidotiisrechteii e.d. of oni
regelgevitig mc,eft de recliter ziclizel 1-otibevoegd verklareii..'.1)aarinee stotid volgens
Vati M.iatieti het bestuur Cook utider rigeurvati de (ircindwet van 1815. behoudetis

iii het ge\·al rati art. 165'-) tiog steeds boveii de rei-liter, een visie eii praktijk die
Meyer eti V.iii Meetieri. zo.ils bo\·eti bleek. strijdig Aclitteil met de (irotid\,·et.
Volgetis heii \\·as het anders(,171 eti stotid. gegeve,i de grondwettelijke trias, het
bestriur fitids 1815 0,ider toezicht vati de onalliatikelijke rechter.
Coticlusie: Vati Maatietis visie op rechtsbescheritiitig m.iakte Meyers roorlopige
Hoge liaad i}iet welko,11.1)eze bedreigde regehecht de prealabele soevereitiiteit,
redeti waar0111. tiaar ik aantieei,1 cle regeritig Meyers voorstel tiegeerde eli de
itiftelliiig \·.111 ecti pro\·isiotiele Hoge liaad uitbleet-.
PARAGRAAI: 2
T HE()11.11- (VAN Al I'l l EN) EN PR AK 1 UK (VAIN NEG) IN l iE'I NOc)RI )El\1
1.

Ministeriiile verantwoordelijkheid volgens Daniil van Alphen :X

(liiderde papiereti die Falck

,

1.71 iet, berti ft ee 1 1 111,1 1 1 zi s L ript va . 29 blad zij deti vati liet

Zelfi als de Kcii,itig ilaarbij lietri,kke!1 \\·.10. w.if de recliter ber-oegil. V,iii M.laileii ,·em·ees it,
zij,1 pro lnettic,rie expliciet ti.1.11· .irt. 1 ( 16 ( ;nr·. 1814: 1)e Hoge Ii.iall oc)rdeelt i,e'cr .ille .icticti.

„·.iariti de S„,1,·creitie Vor4t. de Ledeii v.iii het Vorftelijk Hui,. ot-de Staat. als ged.iagden,
\1·<)ideti .1.irigefpi·okeli.

" Het wta:idpitiit \·an Van Ma,iiieti wpocirile met art. 165 (;rw. 1815: Alle twi0tgediligetiover
eigetidolii ot- d.1,irilit ,·oortspruite,ide regteii. ci\,er whilld,·orderilig <,t- burgerli ike regte,1.
behoorei) bij lii tfliliting tot de kentiis \·at, de regterlijke ii,agt. 1 )min..4 dmiii istratit·, c,tin,1 rcillter.

p. 149111eetide d.it er sprake 1,·a: \·. ti c'eti veratidering iii de opvattitig vati Vati Maatieii mtid

8211. Vt,lgelic litij bleet- Van Ma.ilieii c-(,tisequent in zijli itandpunt. Het cita.it ilit zijn
liieniorie.iaii zij,i rrietici Falck uit 1815. diel)rioti tiiet ketide. liia.ikt dir .1.ilitie,iielijk
1

'

Zie voor uitlatitigeti hierciver ,·al, V.111 M.iatien v.iii 11,1 1815: hol,fdstuk 7. paragraaf 4.
1).F. \·ati Alplieti (177-1-18411). Tweede-Kaiiierlid vali 1815-1 84(I. r\'asiia het vertrek vati Vati
Hoge,idogi iii 1824 de fiieest prt)!11ii,etite Noordelijke liberaal iii de Tweede Kaliier t(,t de
koilift rail ( :.L. L ziza c ei ild 1 8 28: zie 1 )e lio,ch Ke lilper. Smatili mdity·.tic·schircit'llis 1,11 183<). r. 528,
L.A. p. 546 e,i ith·in. (;·schit·di·iii:. ,·,ut .Uy/t·r/,ind na /8.10, iII, L.A. p. 68-69. Vai) Alphen

studeerderechte,l iti Leklen, verbleet-\·,1,1 1791- 1 81 18 iti Nederlalids-Indie, waar hij residelit van
S(,erabaya \\·erd. hi 1 8118 reisde hij via de Veret,igde Staten tenig nair Nederlatid. Zie d.aan·oor
1,erk Jance,i. ( )1,111'illf ,•d,1 M, .$·=i·er,id fil,t,id. Hrt lit'i·,1 t,dil il,r. D. F. t•,7,1 Alt,lit·,1 tot 1816.
Wecterroort 2(1(11. Val, Alphen „·as ecti finaticieel-eccilit,inisch specialist en liati een spec-i.lie.

persootilijke balid met Willeni I. Hij liad ec„ aandeel gehad iii ee,i plati oni Wille!11 1. ti,ei„,og
ertj,rilis. iii 1 8(18 valiuit Loildell tia.ir Nederlatids-lildie te late,1 vertrekkeii eli lielii da.ir tot
Koning der Verenigile Nederlatideli uit te rc)epen. Willeni I rerliiet-he,11 iii 1816 tcit.iditiklieer;

zie (J. Vaii Ascii,

/)4 tdal der Gn,i,dit,·1 t·,i i'tiliet' 11,111kthilitlecil. Le,·den 1 848, p. 4.3.
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Tweede-Kanierlid 1 )atiiel vati Alphen"', een verliandeling over de illillisterifle
veratitwoordelijkheid vati 16 ii„vetiiber 1817 met als titel: '11.Otlectioils sitr la
responsabilitj des Agetis du pouvoir ExUcutit ou Click-s d'Adiiiitiistratioti gO,i Brate'
Ketinelijk Jan de regerizig aatigebodell, aldi,s de iii\·entaris v.111 het archiet Falck.

Nadere gegevens ontbreketi eti vati enige briefwisseling niet Falck over het
111ailliSCript is iliets te Vitidell.
U it zijll briet- vaii 4 tebruari 1817 aan Vati Hogelidorp, geciteerd iii de vorige
paragraat-, bleek dat Vall Alpheti zich grote zorge,1 iii.,akre over de tciekotiist van her

kotiiiikrijk. Zijii verhandeling bewijst hoe serie,is hij zich iii de begitijareii vati het
regietii vati Wille,ii I al verdiept h.id iii de probletiiatiek eti de theorie vati mitlisteriele veratitwoordelijklieid."Il Hij was tiiet de ctiige, watit volgetis zijii stuk w.ireli ouk
atidere Noordelijke Kainerledeti eind 1817 overtuigdvati de otivertiiijdelijkheid vaii
erketitiing vaii mitiisterifle veran twoordelijkheid.c'' Want daar kwaiii het betc,og vati
Vati Alpheii op neer en, zo sclireet-hij, ti i eniatid hoetile deze figu ur te vreze ti, 110.-11

de iniiiisters, tioch de Koilitig. 1)e tiiacht vati de Staten-Ciezieraal zoil er tiiet grotet

vati wordeti. Vati Alpheti verwees

11iet

coticreet liaar de disciissie tussei] de

Obsi·rv,itctir en de lipt,Jmcirides. niaar was daarvati, blijketis zijn st,ik, weI degelijk op
de lioogte. Er moest, sclireef hij, eeti ei,ide kotiieti aati de otizekerheid, die veel

kwaad deed, otiidat die het oiitiiisbare respect voor de (;rotidwet Oildergroet. Hij
suggereerde ook dat grotidwetsherzienitig niet Iiodig was,"2 al sloot hij die 11iet uit.
Itilioudeluk was het betoog vati Vati Alplieii moderti, zij het tatizelijk theoretisch.

Hij willie zo veel inogelijk tiiathetiiatisch (p. 7) de tioodzaak vati mitiisterifle
veratitwoordelijkheid bewijzeti. Hij bearg tinetiteerde rechtsvergelijkend (Etigel.itid)
de iioodzaak vati een tiadere rege.litig vaii de individuele nlitlisteriele veratitwoordelijkheid, volgeils hetii een natuurlijk eletiietit v.111 eeli represelitatief stelsel eti vali eezi
getetiiperde motiarchie. Hij was duideluk beitivloed door Betijamiti Cotistatit (p. 27)
./
en verklaarde zich eeti tegenstander van eeti strikte scheiditig der machten (p. 4).
Volgetis Van Alpheii was de Kotiitig tiaar zijii aard otischetidbaar (p. 8). ledereeti

was veratitwoordelijk, ook nii,iisters. Vooi werkelijk grote iiibreuketi op het reclit
moesten mitiisters vervolgd wordeti op basis vaii art. 177 Cirw. 1815, inaar als 11161
iedere itibretik via die weg zou willeii afwikkeleti, zoudeti 111itiisters pertilatieilt

aangeklaagd worden. Voor kleine itibreuketi zou de wetgevende niacht moeteii

1)it liiatiuxript werd door Inu ziergelis Mider5 aaiigetri)ffeti daii iii NA, Falck, 741. Vati Alphe,is
eigeii archiet- gitig voor ecti belatigrijk deel verloreti; daarvati resteert slechts een schalliel eli
beschadigd restatit iii het NA.
Iii eeti rapport aaii de Tsaar vati 1 juli 1817 werci bericlit dat welderikende personeti, 'taiit

Hollatidai, que Belges'. hoopteii dat Willem I zijii iidi,isters veratitwoordelijk zoii litaketi.
(it·di·,ikstilkt,·It. VIII-!-p. 636.
"1 Vall Alpheti, 'lidtlectiotis', p. 28.
- Idelll, p. l l: Laten zi·e niet teveel nadruk leggeti op de foute,1 vati o,ize Grotidwet ot-deze
overdrijweii; alleen de ervaring k.1,1 ze corrigereii.
Hij beriep zicli hiervoor <,p jeretii\· lieilth.1111 eli de op 11.isis vati dietis aaliteketiiligeil dc)or Et.
1

)11„loilt Opgeste|i|e 7,it'ti,1'll· des .-Issi'itiblt:t·s I.,i':eishitivt·,(l H l 6)
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„:aketi. tiiet atidere „·oordeti de Tweede Kanier. eii daarvoor zouden regletiienten
ge,iiaakt mc,eteii worden (p. 22 eli 110Ot 12)

Va,i Alplietic betoug verried Keen ketillis over de oorzaak van de lactine iii de
(;rotidwet vaii 1815. lk ga en·ati uit dat hij niet zijn verhandeling geprobeerd heeft
Wille 11 1 te beY,ivic,edeii . 1 ) eze pogitig was gedc,e m d te m i flu k ken 0,11 dat zijii \·ariant

reel verder gitig dan die vati Vati Hoge,idorp. Volgens Van Alpheii nioesteti
mitiisters kotiitiklijke bedilitell cotitrasignereti eii waren zij. eti niet de Kotii,ig.
\·eratit,\·oordelijk tegetiover de T\\·eede Katiier.
Fluewel daar\·ati. blijketis Zijil stilk. eeti beargi,tiietiteerci iii or·eiti,igd foorsta,ider
701, Vaii Alpheii zwijgen over Iiii,iisteriele veratit,ioordelijkheid vati eitid 1817 tot
septi 111 ber 183( I! W el z<,zi hij, bijrooi·be eld :iati het slot vati zijii redc in de Tweede
Kai 11 er vati 24 deceniber 181 c), vol h o„ deti dat h ij bij al wat h ij zei ot-berispte, h ij

fleclits de hootileti vati de departetiietiteii op bet uog liad."4
Wa.iro!11 lieeft Vati Alplie,1 besloteti te zwijge,11 1)e verklaritig die hij daarvoor iii
183(1 opetilijk gat-was: vrees voor lielgische itilijvitig van Hollatid. Uiteraard komt
die \·crklaritiglatei·iii zijti chrotiologiuliecoritextaaii deorde."' Hiergaat heteroiii
Ie rec0115 tri,ere,1 h ue V:it 1 Alplie,i er ei,id 1 8 1 7 keti 11elijk van overtitigd raakte, dat,

atiders dati hij had geschreveii i 11 zij ii ' R Otlectio,is'. m i iii sterifle verantwoordelijkheid ee!1111aclitshetl,00111 kc),1 wordeti voc,r de Belgetii Het kati zijii dat Falck zeltVati Alpheti ciaartoe lieett overgelia.ild, 11)aar diarv.,11 heb ik geeti enkel bezz·ijs. Het

eaat ecliter tiiet 0171 de wraag \vie. tiiaar 0111 de vraag hoe Van Alphen werd
u r e rt u i gd . W e l k e r e d e n e r i t i g . re s p . a rg u iii e 11 t e ti h e bb e t i d a a rt o e ge l e i d ? k e c l i t v aa r-

digdeti die ziiii vreec foor itilijri,ig vati Hollatid door Belgie? Volgens mijii
rec,mstructie ic bij beticideritig de volge,ide redetieritig gehatiteer,1. Bij irkeililitig
\·ati jou\\" stelsel. Vati Alpheii, is de Kotii,ig onsclieiidbaar voor.die regeritigsdaden
eli zijn de tiiliiisters da.irvoor Kili de Tweede K.imerveratitwoordelijk. 1)e Kamer,
leci: cell Kaniertileerderheid. k,711 daardoor 110 volgt een directe greep krijgeti op

de fiiliii ters. ledere tiiliiifter is vouitaan vooi zijii aatiblijve,i alliatikelijk ,·ati eeii
K ati,en 11 eei derli eid . hi de K a iii er zal zic h daaro 117 eerst itic ideti teel, ni aar verv o Igens

striictureel, eeti tiicerderlicid probereti te vormcili 0111 ilirloed te klitltiell ilitoet-etieti

op mitiioterc. Citiid.it daartoe de mi,gelijkheid best.iat. zal zich eeti groot katholiek
Zii idelijke Kaiii erblok f oriiie Ii. dat .1.inge\·tild !11et erikele N ourdelijke katholieken.
eeli structurele Katiieriiieerderlicid kati ,·(,i·iiieti. 1)eze kai] vervolgetis voorstelleil

atkomstig van welgevallige ministers wei eii voorstelleti van iliet welgevallige
miliisters niet steutieli. 1)e Kotiing kali nier mitiisters die huti voorstelleti niet
parlementair pativaard krijgeti iliet Berder. Hij zil ze tiioeteii vervangeti door Li·el
aa,i\.,ardbare m iii ist erse,i datziji, 111 i ilisters diebereid zijii hull beleicite rich ten tiaar
de wetise,i van de tructurele katholieke. lees: Helgische, ilieerderlieid. Me£ andere
wo ordeti beleidGveratitwoord el ij k h eid \·.7,7 d e 111 i llifters lok t parleni en taire meerder-

'' 1)eze rede publiceerde I)ij ook separ.iat iii bet Fr, ii:: ()pi,Ii„11 de .\1. D.1 . 1,,iii .Alplic·,1 pr,pli„tic-c·
A Iii s -Ailicc dc 1,1 St'iolitl ( 11,1,111,rc sitr Ii·s Alix /,n,/10:6·s ilit Bili/(47 D 'ti·nfla/. Leideti 1 821 1, p. 31.

Ilit betekende bij itiiplicatie d.it hij Wille,i, I o,ischeti,lhaar aclitte, hit sta,idptitit dat hij ook
had rem·oord iii zij,i '116flectiotis' (p. H)
' Hootilstuk I (1. paragraaf- 1, piti,t I.
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heidsvorniing uit en dat is bintlen het koziinkrijk een Belgische of katholieke
111eerderheid. Als de stieetiwbal vaii eeti Zitidelijk patletiientair overwiclit e e 11111 a a 1
aaii het rollell slaat is de oitkotiist daarvati voorspelbaar. Noordelijke mitiisters die
zic|i tiiet voegen iiaar de Zuidelijke we tls e n zil lieti 11 ioete 11 wijken. De stap tiaar eeii
hoot-dzakelijk Belgisch kabinet met eeti Belgisclie preniier, 111.ir het voorbeeld vaii

Etigeland, vorint de at-sluititig vati dit proces. Zo zal het ZL,ideti liet Noordeti langs
legale weg itilijveti.

Tetislotte, de Kotiing heeft iii m ei vati dit jaar ( 18 1 7) ee 11 hiti}nneel aatibod gedaaii
voureeti welacceptabele, meerbescheideii vorm van niitiisteritle verantwoordelijkheid eii die hebben de Zuidelijke liberalen at-gewezeii. We zillietiliet daarotii, lielaas,
voorlopig zo nder niinisteriBle veratitwoordelijkheid nioeten stellen. Tot zover mijii

recotistructie vati de redeneritig die Vati Alphen zou kiinneii hebben overgehaald.
Van begin 1818 tot begiti 1829 Zou de Noordelijke helft van de Tweede Katiier
stelsehiiatig zwijgen over iijinisteriele verantwoordelijkheid. Ik heb Keen gegevetis
aangetroffen over een geheinie atipraak tusseil de Noordelijke ledeti. Tocli inoet
er iets dergelijks hebbeti bestaan. Het is niet otiniogelijk dat de rel die het jotige
Kamerlid Vati Nes vati Meerkerk begiti 1818 veroorzaakte daarbij eeii rol speelde.

2. De 'onvoorzichtige boosaardigheid' van het Tweede-Kamerlid Van
Nes van Meerkerk

Eeti etikel Noordeluk Katiierlid, Vati Nes vati Meerkerk iii 1817 (en Wari,i iii
1822), liet zicli openlijk iti de Ka,iier uit over 111111isteriele veraiitwoordelijklieid.
Deze wilde echter niet de ministers iii plaats van de Koning verantwoordelijkheid
maken voor het beleid. Het gitig daarbij alleen om de rol die ministers vervitldeti
als vertegenwoordigers van de verantwoordelijke Koning in de Kanier. Kritiek

illoest wat heii betreft de iliinisters geldeti en cleze mochteli zich liiet zo 111aar
versch,iilen achterde wil van de Koiiirig. Maarzelfs dergelijke geniatigde uitlatitigeii
werden dadelijk als regietiivijandig opgevat eii at-gestr.it-t. Beide Katiierledeti werdeti
tiiet herkozeii. Bij de uiteenzetting hiertia zal blijketi dat Vati Nes eti Wariti iii Feite
ook opkwaiiien tegell bet 111isbruik dat Willetii I eii zijii 111itiisters Iiiaakteti van de
itiipliciete kotii,iklijke otischetidbaarheid.
Iii het geval van het Tweede Kaiiierlid Vati Nes gebeurden er verschilletide ditigeii
tegelijk. Op 28 januari 1818 sprak dit pas gekozen6" lid zijn eerste rede uit. 1)e
inleiditig daarvati ko,iit hiertia in punt 3 apart Jaii de orde. Vervolgetis leverde hij

iii het kader vaii de begrotingsbehandeling kritiek op bepaalde, volgens hem
onverklaarbaar, hoge militaire uitgaven."7 Het betreffetide hootil van dienst, de
1ntendant-generaa! der admiziistratie vati Oorlog, e,1 later 111inister, Piepers zou daardoor

teii val konieii. De itihoudelijke kritiek die Vati Nes, tia zijn inleiditig, op de begroting
van Oorlog leverde, was zo vertiietigend dat Piepers, hoogste atiibtenaar onder de
tizinister van Oorlog, in zijn henid stond eti op dat tiiorlieiit niet durtile te reageren. Met

,

'

1-)e eerste lichtitig Ka,iierledeti was geheel door Wille,ii I persoo,ilijk beiioe,iid. Iii 18 17 was
dc cerste verkiezitig vaii Ccli derde decl vali lie ledell.
HTK 1817-1818,p. 185-188 01 2111-21)7.
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toestemmitig \·:iii de Ki,iting kwain hij op 1 (I tebrliari met een arnizalige schrittelijke
weerleggitig, waaniiee hij ziclizelt-de das otii deed. De Pruisische Ciezant rapporteerde
2111 Berlijii dat het verweer vati l'iepers op Keen van de emstige beschuldiginge,i vaii Van
Nes eeii atitwoord gaf Volgetis de gezatit protegeerde Willeni i l'iepers, die betrokken
was bij zaketi. die het daglicht tiiet kntide,i verdrageti. De persoon vaii Piepers werd
ge\\·aiitrouwd door het publiek. dat het,1 en·;iii verdacht bezig te zijii 111 et zijn eigeil
zak ke,1 te vulleti." Vati Nes voelde zich verplicht te reageren op liet verweervati Piepers.
0!iidat deze hetii ook persootilijk had aa,igevallen. Uiteraard kreeg die reactie intetise
imidacht vati het publiek. Willem i leek zicli aanvatikelijk van de beschilldigitig eii de
gevolgeti erv,iii tiiets aan te trekke,1. Eiiid februari beiioenide hij Piepers tot mitiister van
Oorlog, alK opvolger van de krootiprins, die onder andere vanwege zijii alkeer van

Piepers, zijii o,itslag als tiiinister h,ad aatigebodell.'"1 Maar schijii bedroog, in juli
voorspelde de Pmisische gezatit de val van de onpopulaire Piepers, die tetislotte iii
oktober ook volgde. Willeni 1 schonk hem een vette toelage (f81)()(j,-), benoemde heiii
tot staatsraad en gaf he,11 een hoge otiderscheiding. Vrees voor te verwacliten aativalleti
op Piepersiii de Tweede K a 171er zotideti daarbij tiieergewichtiii de scliaal hebbeti gelegd
d.iii 's m.itis incoiiipetetitie, schreet-de Pruisische gezant."' Het t-eit dat het ontslag werd
geca!11011tleerd, watit zogenaatiid vrijwillig door Piepers was aangebodeti, was al te

doorzichtig. Van Nes werd aldus de eerste Nederlandse parlementarier. we schrijven
181 8, die eeti minister teii val bracht! Ee,i aatiklaclit itidieneti bij de Hoge Iiaad was
op dat motiient nogoiliiiogelijk, maarook zonder dat kon openlijke kritiek in de Katiier
het lot v.111 eeii iii gebreke geste|de ininister bezegelen. De niacht van parlemetitaire
kritiek o,ider het oog van de publieke opitiie was daamiee al vroeg onder vigeur van de
(;rotidwet \·ati 1815 bewezeii. De keerzijde vaii de med.aille was dat Van Nes

lierverkiezitig tot Tweede Ka,iierlid in 1818 door Willeni l via de gouverneur van
Uti eclit wei d ges,7 boteerd. 1)e otitketitii,ig vati de Kotii, ig tege,10 ver Ketiiper dat liij

er de hatid iii gchad had, zoi, postiium onwaarachtig blijketi.

7I

3. De rninimale niinisteriile verantwoordelijkheid van Van Nes
Paradoxaal getioeg had Van Nes iii de itileiding vati zijn spraakmaketide rede iii de
Katiier eeti heel ander probleetii aa,1 de orde gesteld. Hij had zich in die itileiding niet

''"

C ird('tikstilL'LY·,1. VIli-1- p. 372 e.v.

" 1)it olitslag weril seiiti- ifficieel goedgepraat iii eeli artikel vati het./,),ir,i,1/ di· 1,1 Bclei,liu· van 1
iii.iart 1818.110(,r eeii reorgailisatie. zo hiette het. dreigde de sititatie te cintstaa,idat de l'ritic
zelt-als i idiiister iii de Tweede kai]ier nic,est optredeii oiii wetsontwerpeli te verdedigen. Hij
zou d,iii beschuldigd kuii,ieii \ ·orde,1 vall bei,ir,1<,editig doc,r zijn persooli (zooti vati de
regeri 11 gsl eide r. I'vV) va n dat dec l va n de vergade ring. da t tegm het betreffend e wetsoti twerp
was. 1 )e Obs,·rpatcit,·, XIV. p. 3(J e.v. rerheugde zich over dit betoog. daar dit. aldus het blad.

de onvertiiijdelijkheid van de erkeii,ii,ig ,·ati de kotiitiklijke otischetidbaarlieid berestigde
'

Mem, p. 389.
Jeroeti vati Zatiteci, Sdii'elilk, 117,tz,ic-ht, Zii:,wi·h<,o/</ m Bc·da<u·d. A,/itic·k,· di:,itssit· cit
cylpositict'Orittille /8/3-/840. Aliisterdam 21)(14, p.137 e.v. zette deze affaire op een rij. Van
Zatiten inerkt op dat het o,i,chadelijk inaken vati lastige Kanierleden 111eer regel dati

ititzotideritig geweest lijkt te zijn
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tot Piepers, niaar tot de 111itiicter vati Fitiaticieti Six gewend en zicli alleeti maar
voorstatider betootid vati eeti bescheideti, tuiictitijdse 'iiiinisteriele veratitwoordelijkheid'.
)it blijkt uit de tiadere atialyse vati de crticiale itileidilig op zijil rede, die, lielaas.
1

defitiitiet' verloreti leek te zijii gegaati. 1)eze ko,iit iliet VOOr ill de gerecolistrzieeide
Hai, dehiletil.71 1 )it lag 11 i et aa ti bewerker N ocrdzie k. 1)e R ussische atiibassadeitr klaagde

er iii 1818 al over dat hij de opzienbaretide ride vati Vati Nes, volgetis de atiibassadetir
cell appel a.111 de ilatie, tiergells in de kratiten had kull,leti vindell.7' Waarschij,ilijk
durtileti itiniiddels74 de meeste kratiteti uit atigst voor akclige repercilssie:, lillil

vitigers niet meer te bratiden .1.iii stukketi c,ver tilinisteriele veratic,voordelijkheid. '

(;elitkkig bleek die inleidhig toch tic,g te zon geptibliceerd iii ee„ te Ilotterd.im
verschetien volksblaadje: de Zai,irnspralvw nissen K/,1,irtit· e,1 7'ry,ttic:7" Iii zijii itileiditig
ii,1111 Vati Nes stelling tegeii de tiianier waarop de 111itiister vati Filialiciell zich rail alle
veratitwoordelijkheid voor de begrotitig had otitslageti. Hij deed dit door de begrotitigsvoordrachten eti het beheer vati 's latids geldiiiiddelen voor te stelleti als z.iken, die direct

eti alleen vaii de Konitig voortkwatiieti eti die otider diens 011111iddellijke directie
stoiideti. Als dat grotidbegitisel aangetiotiieii werd, dai) 2011 de Katiier eerbiedig moeteii
zwijgen, zei Vaii Nes, want het was verre vati de Kamer ook niaar cle illitiste aamiierkitig
te tiiaketi op het werk van de iiionarch. Vati Nes zei niet atidere woordeti dat de Kotiitig
c,tischetidbaar was eti had ketinelijk geeti idee van de itiiplicaties daarvaii. De Grc,tidwet
vroeg, aldus Van Nes, echter uitdiukkelijk hetoordeel vati de Katiier overde voorstellcti
eii de Kotiitig verwachite dat oordee!, opdat hij de tiiaarregeleti, voorgesteld cloor de
millisters, Zoli killitien beoordeleti. 1)e Katiier nioest de voorstelleti beoordeleti aix het
werk vatide tiiitiisters, waarvoor zij niet iii eeii rechtsgeleerde, tiiaar iii eeti staatkilildige

ziti veratitwoordelijk wareti. Zij tiioesteii de voorstelleti verdedigeii e,i het gebrekkige
daariti niocht alleeti aati hen wordeti 'geimputeerd'. Zij moclitell ZiCIl volgells Vall Nes

i 1)e H7'K 1817-1818, p. 185, geveli de volge,ide wiiieiivattilig vaii de ilileiditig "11.1 zutieil
\$·etisch te ke tii xii te h ebbe, i gegeveti dat h i t begill,el der v era tit\,·i) ordelij kliei Ll der M illiiter,
iii c)nze #·ergeving hetzij uitdrukkelijk. ot-,tilz\\·Uge,id di,or het dagelijk,ch gebruik tii,)cht

wordeii daargesteld, zegt dat Zijile cotisideratieii op de aatigebodeti filiallciEle \\·etteti op dat

begi,isel zulleti rusteti, en alleen gerigt zijli tegeli de voordragreti der Miliisters, iii de
overtuigitig dat Z.M ook het gevmleti vati de Stateli-(;e,ier.ial over deze belatigrijke
'
'

'

"

<)1,derwerpeii wetischt te vertiet,ien."
G,·dii,kst„kibt·,2, Vill-1 -p. 648.
Al iii april 18 16 Ilieldde de liu3sische gezatit aaii Siiit l'etersburgde grcite atight valide illedia
voor de regeritig: "11 11'y a p.13 de teuille ittiprititeu ei, H )11.inde qui se pert,iette une criticlue
itidiscrete des tikesitres di, gi,tivertie,iiei,t. c,cd,·,il,stitki,·11. Vill-1-p. 592.
1 )e reile vali V.111 Nes werd iti Fratise ,·ertalitig gepubliceerd in de (i,irt·m· (I,9,Wnih· £11·s /1,1),sMis. A.lii die publicatie cititbrak de inlcidiiig vaii V.iii Nes, 11.iar ik .1.zillice,11 opzcrrelijk
Mogelijk 5101,d liet tiiet put,licereti vati de recle iii het Noordeii o,ider ilivli)ed vati atiprakeli,
die veri,ioedcluk eiiid 1817 gemaakt zijli olider Noordelijke Kati,erle,le,10111. uit \'rees voor
de ccillectieve vortii eii Belgi5clie hegelill)Ilie, zicli i ieer te leggeii bij de otitkeii n ii ig vati ie Jere
111itiisteriele veratitwoc)rdelijkheid di,or Willetii I. Zie de volgetide paragraat.
Zcsde Zatilt·,ispnicik flissdu·,1 Klit,irt/r ci, 7'ry,14„ trbnwry 1 8 1 8, p. 3-4 gat- de itileiditig. 1)rie
atleveriligeti v.111 111.lart bevatteli andere wei door Noordziek at-gedrukte dele,1 en co,11111elita.ir.

Het blad kwa 111 verilioedcluk vatiwege deze publicatie olider curatele te staali. Vati Maa liet i liet

itc uitgever, itiedio 18 19 door dc burgeiiicester vati 1lotterdatii benspeti cli waanchuweii,
C ;cd,·, iksti, kl,·, i

VIII-2-p. 462.
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echter iiiet achter de persooti vati de Majesteit versi-huileti en zich verdedigen met eeti
beroep op zijii goedviiiden, tetieitide aldus niet het beraad vaii de vergaderitig, vatiwege
het oi,tzag ver9clitildigd aaii de geliet-de monarch. te verlailimen. Over dit pu,it bevatte.

zei hij, de Grotidwet niets stelligs en hij venvees naar de grote vrijheid van deliberatie
iii het Etigelse parleiiietit Iiiet het otischatbare voordeel van tilillisterifle verantwoordelijkheid. Dit hield iii dat eeti iladelig uitpakkende maatregel nooit aan de Vorst, 1112,11

alleen a.iii de ministers koii wordeii toegereketid. Hij wenste dit beginsel ook iii de
Nederlatidse inricliting ingeweven te zien, hetzij uitdrukkelijk. lietzij tell 111ilifte
stilzwijgetid door liet dagelijks gebruik. Op deze grc,lidslag zoii hij op de voorstellen vati
de Iiiinisters itigaan.
Vati Nes wilde. satiietigevat, dat de niitiifters iii elk geval verantwoordelijk zoilde,i zijn
voor wetsotitwerpeti tijdetis de beh.indeling iii de Kanier, zoals liij het later iii eeti brief
aati Keiiiper satiietivatte.77 Het voorstel vati Vati Nes was wei origineel, niaar hij was er

zicli iliet vall be\\·iist dat hij daarniee iiiging tegen de opzet vati Vati Hogetidorp. Dit
beteketide dat de kritiek tijderis het gemeeii overleg wei degelijk tot de Koning

pei-footilijk tiloest wordeti gericht. 1,e Ko.1.tig was verplicht zijti oorsprotikelijke
besluitvoriiimg te herover\\·ege,1. liiaar had daania het laatste woord. Het voorstel van
Vati Nes giiig r·elder dati Vati Hogetidoip bedneld had en kwatii daariiiee op eeti
helletid viak iii de richritig Vati de erketiiting van de Engelse combinatie. Hierop wees
zijii stelliiig dat mitiisters voorde verdediging van 's Kotiings voorstelleii overeeii zekere
zeltitandigheid eii speelritiinte moesteii beschikke,i. wat voor het wettige beleid iii et
op gitig. File k reageerde op de rede vati Vati Nesals dooreen addergebeteti. In eeti briet-

van 19 febritari schreef hij aan Va,i Lentiep:
'Van Nes. de misleide nietiweling ii, 's Lands zaken, zoo als Piepers heni zeer gelukkig
,)nischreve,i heeft. verdiende. oi,i zijne onvoorzichtige boogardigheid, nieer dan alle
alidere te wordell gegispt eil tell tol)11 gesteld." 4
)e otige|,ruikelijk boc,slieid en grcite woorden vati Falck voniideii eeti reactie op de
doodzonde, die Van Nes in de ogeti van Falck had begaan. Hij had eerst operilijk de
expliciete onschetidbaarheid van de Katiing geponeerd in zijn itileiding eii vervolgens
1

bij iiiiplicatie dietis 'tilinister' Piepers veratitwoordelijk gesteld iii zijii kritiek op de
111ilit:lire uitgaven. Falck vergiste zich in het oug,iierk vaii Vati Nes. Iii teite had deze
zeer begi·ijpelijk gereageerd op een probleeni dat vroeg oflaat wei inoest opkonieti als
de Koning persootilijk verantwoordelijk was voor zijn wettige beleid (zie putit 4 hienia)

Het tudstip van de rede van Van Nes. januari 1818. speelde ook ee,1 belatigrijke rol. 1)e

rel rond Piepers kwani de regering bijzo,ider slecht uit. De coniniotie over de petitie
van Zitidelijke wijiihandelareti eti huti verzoek oill itivoering vati nlitlisteriele veratitwoordelijklieid vati novelliber 18 17 was tiog tiiaar tiauwelijks achter de rug. 1,at gold
ook voor het Kainerdebat over eeii aiidere petitie, die van twee Fratisen, CauchoisLetiiaire eii Guvet, die onder,iieer verlot-gevraagd h.adde,i de iii hun zaak veratitwoordeDaar was

lijke mitiister (Vati Maanen) te nlogen vervolgen (conforni art. 177 Grw.).

..,

de Bosch Kemper, 'Briefu·isselitig van Nes', 1 868, p, 152- 153. Zie paragraat-3, oilder 1 a hierna.
' j.Falck.
tweede uitgave,
186 i . p. 241). 1 )e tellieid eti rr·oordkeus v,111 F.alck ge\'e11 te
Bri 2,·f, i .

denken. Schotid Va,1 Nei Noordelijke afspraken?
'" Zie paragraa#-3, putit 3 hiertia.
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tiu ineens. zo leek het. een krachtige roep om ininisterifle veratitwoordelijklieid va,i nota
betie een nieuw Noordelijk Kaiiierlid bu gekonien, waardoor dreigde dat het door de
regeritig zo gevreesde staatsrechtelijke disctissietlietiia vati 1817 ook dat v.111 1818 zoit

wordeti.

4. Implicaties van koninklijke verantwoordelijkheid
Van Nes had eeti pikant punt ami de orde gesteld. Als de Koning zelt-- e,i tiiet de
betrokken initiister - verantwoordelijk was voor een voorstel. dan had de discussie iii
de Katiier daarover ill feite plants tiiet de Kotiitig zelt- 1 )e Konitig kwatii ecliter iiiet zelf
zijn voorstel verdedigen, niaar sttitirde daarvoor zijn !11itiister(s) Zodra deze zich bij de
prese iitatie, toelichting en verdediging verschool achter de wil van de Koiling,
blokkeerde hij iedere verdere disc-tissie. Ee,1 dergelijk beroep op de Konitig stotidiii feite
gelijk aa,i een tiiachtswoord. Vati Nes had iii zijti tc,elichting zeer tereclit bezwaar
getiiaakt tegeti het feit dat de 111itiister van Finaticien al voordat de discusfie begoiitien
was dit machtswoord had gesproken. Hoe koti er daii tiog sprake zijn v.iii ge,iieeti
overleg, ja zelft van het ketibaar niaketi van de tiiening van de Tweede Kaiiier aati de
Koning? Vaii Nes had daar een 11101,w ami gepast via zijn voorstel. Hij had tiiets a fwilleti

doe,i a;iii de veratitwoordelijkheid of tiiaclit vati de Koning, niaar deze jilist itilioud
willeti geve,1. Iii het concrete geval zou volge,is Vati Nes de Konitig iia het debat niet
de minister van Fitiaticien weer zelt-veratitwoordelijk geweest zijn voor de ilitkoinst,
voor de door hem evelitueel toegestalle concessies eli wijziginge,1.1)e Kotiitig hield
daartiiee het lantste woord, watit de mitiister van Fitiaticieri kori tiiet tiieer op die
uitko,iist wordeti aangesproketi.
Vati Nes had itigezien dat de tiiinister van Finaticieti in feite lilisbntik tiiaakte vati de
eitidveratitwoordelijkheid van de Kotiitig. Deze hield in dat er Iia het getiieeti overleg
Keen (regulier) tiiiddel nieer besto,id 0111 hem, als hij dat tiiet wilde, tot een wider
standputit te brengen. Na het gemeen overleg was de Koning voor zijn bed,litvortilitig
alleeti tiog nioreel veratitwoordelijk of-wei VOor Zijil eigen geweten. Of-Willetii I iii de
praktijk steeds bereid was tot heroverwegitig tiaar aatileiding vati het geineeti overleg is
twijfelachtig, want herovenvegen kostte tijd en tiioette. Het was zowel voor de Kotiing
als voor de ministers gemakkelijker om tiiet eeti beroep op de wil van de Kotiitig
bezware,i van Kanierleden bij voorbaat terzijde te schuive,i. Ministers kotideti iii het
voortraject, iii de sec-ties vall de Tweede Kamer, tiog weI proberer] eeti voorstel
acceptabeler te niaken, maar uiteindelijk moeste,1 zij hun ontwerpeti links of rechtsotii
aativaard ziell te krijgen. Ee,i beroep op de wil vaii de Koning behoorde daaroni tot het

vaste reperti,ire."' Waarschijnlijk veronderstelde het otiervaren Kaitierlid Vati Nes dat
Willetii I tiog werkelijk geinteresseerd was iii het gemeen overleg met de Kai,ier.

"' Eeii e,ikel voorbeeld: op 3 tiiaart 1818 verdedigde Van Maanen iii de K:,iiier eeii
\\·etv,Iitwerp inzake dejacht. Het Tn·eede-Katiierlid I)otrenge bestreed bepaalde elenienteti
v.1,1 het olitwerp, waarop Vaii Maatieti heni erop attetideerde dat bet otitwerp vati de K(,rii,ig

st.itilde. 1)otreilge atitwoordde liieri,p: dali wordt Lic Kotii,ig illislcid "er 11,01ile, selcill
1'(,ccasicili par 11,1 111iliistre" H7'K 18 17- 1818 p. 28(1.
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Een t,\'eede elenient d# eeii rol speelde betrof het oneigetilijk itiipotieren vati
Katiierledeti tiiet de kotiitiklijke illacht. Het kritisereii vall de Kotiitig zelf viel vele
Katiierledeti tiioeilijk, mi'ii voiid her otigepast om rechtstreeks met de Koilitig zelt'
iii discussie k gaaii. Willetii I zou deze vrees voor de persooti Van de Kotiitig zoveel
mogelijk iii zijii vouicieel gebruiketi.
41

PARA(,RAAI· 3
EEN NI)()111) h.1.11KE ZW 11(;( :()1)E INZAKE MINIST'E RiEl.E VERAN-IWO ()Rl)El.UKHEII)?

1. Het collectieve Noordelijke zwijgen over min is teri iile verantwoordelijkheid

Het plati-Meyer mislukte, Vati Hogetidorps Tweede-Kanierspeech bleet- iii zijii
studeerkatiier, Vati Alpheti zweeg voortdati over 111itiisterifle veraiitwoordelijkheid
eii Vati Ne3 vati Meerkerks herverkiezing als Kamerlid werd gesaboteerd. Kortotii,
de pogingeti vati Noordeluke liberalen 4,117 de impas,e te doorbreke,1 iii 1817 liepen
dood eii her grote zwijgeti vitig aaii. Ik trot- geeti sporeti aaii van vertroitwelijke
011 Lie rli 11 ge at-sp raak o nder N o ordelij ke Twee de- Kanierled e 11 0171 voo rta .1 n iii e t m eer

te sprekeii over 111itiisteritle veraritwoordelijkheid. Toch moet er eeti of- andere
zwijgcode over die figil,ir ill het leveii geroepeti zijn. Ik acht het spotita.iii otitstaaii
en doorwerken Vall eeii taboe dat 11 jaar, van 1818-rcit 1829, stand hield otiwaarschijnlijk. Tor t-ebruari 1829 zou, voorzovermij beketid, geeti Noordelijk TweedeKatiierlid zich iii de Katiier nog positiet-over de figitur uitlate,i.83
Het ligt voor de hand eeti verbatid te verotiderstelleti met de weigeritig vati de
Observ,ittitr vati het ititoriiiele aatibod tot grondwetsherziening van de regering vati
mei 1817, m.iar bewijzeii daar\'oor voiid ik iliet.
.,
Wat hier oc,k vati zei, Faick h.id gelilk, iii tweede ilistatitie koze,1 Hok voorliiatinen, zoals V.111 Hogetidorp eti Meyer, eieren voor h,iti geld en legdeti zich voorlopig
tieer b ij d e v o ll e di ge ot itk etin i n g vat i m i ll is teri l:l e ve rat i tw oo rdel ij k he id d 0 or W ille 111

1.*+ Ik coticltideer dat uit het teit dat zij no, h opetilijk, iii publicaties, noch op andere
wijze iii I HIN verder opk\\·atiieti tege,1 die ontkemiing. Het taboe leidde ertoe dat
iii het Noc,rdeii de figourgehuld raakte iii eezi waas vati geheitiizintiigheid. Waar(mi

werd er zo veelzeggetid gezwegeii?

a. Zwijgeii z·oor Willetii I al, de hoeder v.iii het Noordeii
Vatiwege het verschil iii belastitigtarieveti tussen Noord eti Zuid eti vatiwege de al

getioe,„ile graatihandelk..estie \."as ill lie Tweede Katiier een vergittigde st-err

M/

Zie hierc,vcr liailer paragraat 4, pulit 21]iertia.

'3 Zie ho,>tdstuk 8, paragraat-3, putit 2.
.,
111 zilii briet- vati 19 t-ebruari 1818 aati 1)J. vati Letiliep, adligelijald iii paragraat- 1, putit 5
hiervoor.
It

Het is detikbaardaterotiderlii ig overleggeweest i, tusseti heti, m aarik VOild daar geeli
vall.

sporeli
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otitstaa,1 tusseti de heide blokke,1.4, 1)e doc,rdie kwesties otitstane diepe otiderli,ige

tegetistellitig dwong ititertie solidariteit at-, die o,itaardde iii groepsdwatig. Buitenbee,itjes iii liet Noordelijke blok zoudeti zichzelftot 'outcast' hebbeti geniankt. Iii
dit spatiningsveld kreeg de opvatting vati de regeritig dat de (;rondwet zweeg op'er
miriisteriele veratitwoordelijkheid eeti opgedrongeti geloot-waardigheid. Los vati de
vraag ot-men het daar nit wel ot-tiiet nice eens was, de Grotidwet koti zogenaaiiid
liu eetitiiaal op die liiatiier gelezeti wordell. De conibinatie vati loyaliteit aan de
(geat van de) Clrondwet, aan Wille!71 1 als regeringfleider, ami het Noorden eti aaii

de groep iii de strijd tegen de over\'ragetide Belgen. bracht Noordelijke Katiierledeti
tot zwijgen. Illustratiefvoorde Noordelijke denkwijze eli groepsdiscipline was een brietvan Van Nes van Meerkerk aaii Keniper van 28 augustus 1818. hi deze briefprobeerde Van Nes achterafvia Ketiiper zijil handelwijze aa,1 Willem 1 11 it te leggell.
"Als Lid der Tweede Kamer heb ik de voorgestelde Wetten verdedigd waar ik maar
ki,n ihiertia volgde een opsommilig vall wetten, PvVI maar o,igelukkig koii ik mij
met de fillatitiele wettell iliet verdiligell. en het kwani mij pligtiliatig voor oill bij
de belangrijkste zaak van allen. mij,1 gevoelen ernstig te ontwikkele,i, en hi,ezeer het
tilij paste oIii als een nieilwelilig, mijii eigeli doorzigt te 111istroilwen, 111oest ik toch

daarin gesterke Wordeti door de alge,ii ·tie opinie vaii de grote i,ieerderheid, eii „iijii
d e,i k wij s liet 111 ij ni e t toe o iii he t v 0 o rbe eld vat, so iii iii i ge ii te vo Ige n, d ie i ii h u ii h a rt

afgekeurd hebben, wat de mond toestenide! 11)e Koning iiioest aldus Vati Nes iii de
Katiier stetin krijgen. PvVI e,1 hieraan is ook de i,ileiding van lilijn disc ,urs toe te

ehrijve,i. waarbij ik niet heb willeti trachten 0111 deli geest der cotistitutie te
verdraaijeit. 111aarallecti den welisch geilit. dat de Ministersiii z(,overre verati twi,ordelijk mogreii zijn vocir de otiderliavige Wette,i. dat wij althanu Staalide de verga(leritig eli gedurende onze deliberatien. dezelve liiogteli beschouwen eii beliatideleti.ils
hui, werk. om daardoor den verse·huldigden eerbied aan Zij,ie Majecteit niet te
..H'.
kwetseii.

Zijn exctills achteraf zoti Van Nes iliet redden. Willem I Zoil op alle tiiogelijk
nianieren Kainerleden onder drlik (laten) zetten 0111 hun stetii te geveti aail zijn
wetsvourstellen en begrotingen. Waar in andere la,iden tegenste||ingen tusse,1
regeritig en parlem etit overbrugd konde,i worden via de vervatiging vati illinisters,
koii daar in de Nederlandeti, zola,ig minifters niet verantwoordelijk wareti, geeti
sprake van zijii. Kainerleden realiseerden zich wat Falck op 2') jantiari 182(1 aan Van
Lentiep zoit schrijven:
"Eene veratidering vati Ministers, waardoor elders eene crisis ,ifgewend of-de publieke
opi,i iebevredigd worcle,i kan, zoudebij otis weinig „f Keen nut doen. Men moet dus

H·el vooniainentlijk cleit toe,luclit nemell tot expliciatien tuvschen degelien die
0:iderlitig iii denkwijze verschille,i tot aandiliding van het verderfdat voortdurende
tweespajt Rwr a||eli teli gevo|ge inoet hebben."'
Vati Hogetidorp zoii, ondatiks de zeer fund,imentele kritiek op de regering, die hij
daariii 1819 e„ 182(I spilide. iii de Trreede Kamer blijven zwijgeti over tiiinisteriele

vera,itwoordelijkheid. Hij betootide zich daarinee eeti ketinelijke deelgerioot aaii
"

Vgl. Br. c·,1(1(·d., V. p. 152-154.
Ile 13oxcli Ket,iper, 'liriefu·isselitig vati Nes', 1868, p 152-153.
'- F.lick, Bi·ic'i,·it. 1861. p. 248.
R6
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de Noordelijke zwijgcode. Wellicht gold die code strikt getionieii alleeii iii de
Kaiizer, watit Vaii Hogetidorp zoii buiteti de Kaiiier iii zijii Bild ragi·,1 van 1823 niet
zwijgeti over de figuitr. Door echter iii die Bi,draqi·,1 de itivoeriiig atliaiikelijk te

verklareii vati de tots[alldkotiiitig vati een fortiiele \vet, bevestigde hij feitelijk de
rechtniatigheid vati de ontkintiing vati de figitur door Willetii 1 tot dati toe. Vati
Hogetidorp nic,et beseft hebben dat die wet er voorlopig nier zou konien.

b. De i,iiplicaties vati collectieve mitiisteriifle veratitwoordelijkheill
liizicht ill de implicaties vati de figuur vati de tiiitiisteriele vera,itwoordelijklieid was,
zoals eeli toentiialige minister eeli keer opmerkte,88 iliet voor iedereen weggelegd
1) aarvoor was het een te abstractbegrip. Het beset-vati de gevaarlijke potelitie ervati,
de overgatig van de individuele tiaar de collectieve vorm, leet-de bij spec-ialisten eti
de beter onderlegden. Wellicht was slechts eeti deel vall het Noordelijke blok vall
K.imerledeti eti eeii kleitie kring daarbuiten eclit ingewijd iii de tlieorie. Vati eeti
algetiieiie beketidheid niet die theorie iii het Noordeti is mij tiiet gebleken en iii dat
geval zoii een eii atider waarschijiilijk uitgelekt zijii tiaar de Helge,i. Ofdoorzag de
liberale bovetilaag der Bilgeii de No<,rdelijke atigsteti wei eii zweeg meti daarover
opzetteluk 0111 het Noordeti niet nog meer kupschuw te maken? Ik deed te weinig
otiderzoek iii primaire lielgische bronnen om hieroveriets met zekerlieid te ki,tine,i

zeggeii."" Ik 11eem aati dat, uitzotideri,igeti daargelate,1. men in het Ziliden de
Noorile|ijke hoi,dilig 11iet cloorzag. "'
Hoc daii ook, Lie Obsin,atctir heeft niet zijii at-wijzing oiigewild geweldig iii de kaart
gespeeld van Van Maanen. 1)e weg terug van ontkentiitig naar gedeeltelijke
crkeiitiitig v.111 de figi,Lir was daardoor voor Willetii I al-gesloteii. De ativijzitig

""

Wailt Wattc,ch weet de onkii,idige nieiligte vail .11 01-niet verantwi,c,rdelijkheid vali 111itiisten

eli dergelijke atgetrokkene otiderwerpeti?" Va,i C;obbelschroy aan Willent 1 9 jittii 1828,
Cm·ch'116·t„kkt·11 IX-2-p. 373; vgl. ook (;crrit de Clerccl iii De (;ids, ll' jaargang, 1847.
13oekbeoordelitigeii, p. 297.
Het is detikbaar dat ilelgische liberalen de Nocirdelijke lic,uding wei doorzage,1. ii,J.ir iii de
jare,1 1 815- 1 8211 zwegeli uit \·ree, v<,or Lic katholieke,1. Ee,1 katholieke ziwihtsgreep op ba,i,

c·.111 wilieliwerkilig v.iii Zitideliuke eli Nlioidelijke katlic)lieketi iii de Tri·eeile K.iliter \\'aj
welliclit vi,or de Zuidelijke liberale,i ecii eve,i bedreigetid sce,1.iric) als voor Wille,11 1.
Loui, Hytiiata. Hist„irc /,i,/itiqi,i· ,·t p,irleme,miin· de /,1 Briii'llic ch· /H /4- /83(J. Bruxelle% 1 869. p
3(IN. ,£ h reet i,·el: "DA le pre,11ier jo ur 1' 1111 des iletix vi)u lut doliiii,er l'au tre," iii.iar hu Lat er
Keen vilidplaat,en b u . J.B. Nothoinb schreet-iii zijii Essm Histonquc ct /'olitiq,1,· sur 1,1 Rc ivlittion
Bt·A:c, 3' ed. Hruxelles 1 834, p. 51 "si 1'4,11 lious avait attnbuk Litie rOprOselitatioil eli r.,pport

avec la population, tic,us auriolis doinito le Nord. nous aurions dEs tiotre dBbut saisi la
suprO tilatie, t ious aurii,113 traitO 1.1 Hot].111JC coi) 111ie tin at·crt)6·st,11„11 dt· territuire." Maar dit lijkt
mo grootspraak achterat, voortgekoliieli ilit tritstraties vai,wege het aittoritaire regietii vati
Willetit I. Eeti sterke 'wij 13elgen'-idetititeit die Nothonib suggereerde, bestoxid volgetis ii)ij

iii 1 8 1 5 nog 11iet. 1)ie identiteit zou iii de jare,i 1815-1 830 groeien in verzet tegell het

autoritaire 'Hollandse' regietii. De 3telling vaii Nothoitib corre3pondeerde tioc·h met de
houdilig ot-uitlatingen ran proiliitieiite Belgeti russell 1 8 1 5 en 1 83(1, noch Iiiet de Silidsdiell
verschetieli, i liu beke i,de literatitur. 1)e ilosch Ke 11 iper. (,I·sch i edt·,1 ts tot 183 C), L.A. p 498-499,
las iii de eerste deleii v.,11 de Obscrvan'Ii, vaii 1 815 tilssell Lie regels doordatde Belgeti wege,is

hg meerderheid aair,praak ii,eetideti te hebbe,i op voc,iratig. Ik heb er alleeii Iinar eeti
aatispraak op gelijke behandeli,ig iii gelezen.
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i tii pliceerde bove 11 die 11 dat het voortaa 11 voor ee,i Noordelij k Ka merlid (,f voor ee 11

irigewijde publicist geeti ziti h.id tiog aa,1 te konien inet een nii,iiintitizvariatit. Wie
in het Noordeti tiog dud-de opkoiiien voor ministerifle verantwoordelijkheid kwatii
voortaaii iii feite aan de Noordelijke hegenionie eli dat kwatii tieer op heulen met
de 11elge,1.

2. Het Noorden in de fuik van de ministeriiile onverantwoordelijkheid

De otitkeritiing vaii ministerifle veratitwoordelijkheid bego,i voor het Noordeti
\veldra negatieve effecten te sortereii. Het beletiititierde het uitoefeneti vali kritiek

op de regering iii de Kamer, omdat deze nit per defitiitie gericht wa op de Konitig
persoonluk. Weinig Noordelijke Kamerleden di,rfden tiog hull steni te verheffen
tegen de Koning en de kritiek op de regering verplaatste zich daarom deels war
buiteii de Kanier, waar de druk ,iii te zwijgeti iiii,ider groot was.'" Ter illiistratie
volgen enkele voorbeelden.
Buitenparlernentaire kritiek
Op 17 mei 1819 berichtte procureur-generaa! Philipse aan Vati Maa,ien datde u itvoeritig
van hettotieelstuk Ad,i/h·s in de Amsterdainseschouwburg zeerlatigdurig was oliderbroa.

keli wegetis applai,s voor de passage 'dat het volk orider eeti' dwaze,i kotiiiig lijdt'.
Philipse vervolgde:
"Er worilt te Ainstlerdanil onder alle stariden. (lit is de waarheid, niet tiiitiachting vati

oils Cioilverlielilent, en van Z.M. gesprokell. - lie Ambtenareil verillildeti de publieke
pla.itscii. tel) eitide tiiet iii de gelegenheid te zijn 01,1 op het (;ouvertienient te hociren
sc h eld e ii.

In de allevering vaii 23 september 1819 van de Bridit,isseline tusse,i Tydetiian iii Meyer

wotid de eerste ergeeii doekjes o,ii. 'Het <intwaketi bijotisi,it die slaatiche en doodsclie
miverschilligheid', gevolg van 'vele te leur stellingeti eti op.9('voledtit (|rtlk (curs. PvV)',
en de vrijtiioediglieid otii zicli te uiten, was, schreet-hij. te datikeri aaii het voorbeeld vati

Belgische Tweede-Katiierleden eli staatkutidige schrijvers. De ve,plichting aan de
'Belgische broeders' was des te groter wegens het gebrek aaii steun dat zij ondervotiden
1, ,
vati de katit van hmi rechtelijke illacht.

"

Iii 1 8 1 9 rt,erde Ai,isterdmi, zich tegen de iiidirecte belastinge,i. Men deed valluit de stad ee,1

oproep .i.iii beketide Katiierleden oiii te protesteren. Ke,iiper. V.iii Alplieti, (idiot d'Escitry
eii .iticleren tiaiiieii het iii de Tweede Kaiiier vergeefs op voor Hollatid. Jeroeli ,·911 Zatite,1,
"2
"

S,Ilirliile, 1\1,1:,iclit, 7.14•,larl,oi,Id £,1 Bedaard. p. \49 e.v.
NA. Vati Maatie,1 19(111,8(1.1 )it was nietde eerste keer dat de Schouwburg als plek diecide
vc,(ir (ipp(,sitie. Jernen vati Zanten. Schic/lik, Iii'lizlit-lit, 7.it,aadic,ofd i·,i B,·da,ird. p. 153.
J.D. Meyer, H .W. Tydetiiati. Bricfit,isselitte 1„ift ct·,1 i,er n·ilts.t,·/ct·rd<·,1, p. 568-569.
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Er verscheeil iii 1819 eeti serie vati acht ationietiie brieveii,"4 zogetiaanid gewisseld tusseii
A. eti 11.. clie ge clireve,1 wareti dc,or (de latere tiiitiistr) Floris Adridati vati Hall. " Toeti

wij, aldus de vijtile briet, eiiid 18 13 \·rijwillig de Konitig de oppeniiacht datibodeti,
twijtelde tiietiiatid 0111 dati hetii alleezi de dierbaarste belatigeti vati otis alleti toe te
vertrouweii. Tor 1 8 1 6 gebruikte hij die Inacht zotider bezwaar van wie dan c,ok. Thans
(1819) was eeii 11ieit\\·e wetsbepaliiig voorgeskld, die heni de tiiaclit gat- 0,11 zotider
getiieen overleg 11iet de Staten-Generaal het tariet-te wijzigeii. Hoe kwatii het dat dit
voorstel bij alle imvotiers schrik eii atigst had venvekt 'c' Of eii iii hoeverre overigens
volgensde Cirotidwet deze lilachtaaii Z. M. kan worden verleetid, schreet-Vati Hall tiiet
te onderzoekell eli was hetii vi,or dat niotiielit onverschillig. Hij gillg 11()g verder
ot-hetge 11 e. waaraa 11 w ij otis tocli 111 oete,1 0 I iderwerpeli, 11 'et ot- 8 eshi it gelia a 111 d word L

i, mij hetzeltile" (p. 146-147)
Wat daarvati te vrezen, de hatidel kon, aldus Vati Hall, iliet ill een slechtere toestatid
gebracht \vordeti dan ze al was. Hij stelde het getilanipuleer 11iet de regels door Willetii
I duidelijk ,1.iii de kaak eii varieerde opvalletid over het thenia 'wees Hollatider, zwug
eii ditld' (p. 27,36,182,194), terwijl dat geetibeketide eigenscliap was vati t,)entil.ilige
Holtatiders. 1-leI sarcastiie droop er at. Het 'dulden' sloeg op het voor de hatidel zo

n.idelige [arietstelsel vati 1816, niaar het 'zwijgeii had, zo zal blijken, eeti nii,iiere
strekkiiig. Appelius, de '| )irecteilr-C:etieraal der iii- en uitgaande rechteii' had, volgetis
Vaii Hall, geeti etikel zicht op de effecten van zijii beleid (p. 1 1 1 e.v.); hij hield zijn
registraties over de atgelopeti jareii zelts voor de atidere 111iiiisters geheitii (p. 117).

Krachtige taal ill de Katiier van inatinen als Kemper, V;iii Alphen eii Van Hogendorp
h.id geeti effect (p. 184) eii war deed de Atiisterdatiise beschertiiheer, de ki,tidige, de
verlichte mitiister Falck, de vroegere '(:otitra-sigtieur' der koi,itiklijke besluiteii? HU liad
de wet (op het tariet) .iatibevc,len. (p. 184- 185).' Hiemp volgde eeti passage waaruit
blijkt dat Iiii,iisters niet bekritiseerd niocliteti worden: Zwugen nioest nieii eii Keen
verdrietdc,eii aaiI zic h a hloveiide lili nisters! (p. 194). Anne Appelius, die Sitills 1816 dig

eii tiacht had gewerkt aaii al tiiaar tiieuwe wetswijzigingeit eti die, heette het, zijii
opgekropt geiiioed over zoreel inisketinitig zo pathetikh had gettit iii de bc,ezetii der
Edelniogetide Heereii (p. 196). (1, wateetigelukkigland waaritivolksvertege,iwoordigen en 111itiisters iii zulk een vertrotiwelijke overeensteti1111itig leetileti. Vati Hall kwatii

tot de kerii vati de zaak: Voor otize Zitidelijke broeders tiiets d.iii goeds, iiiaar titet op
otizc ko5teii! (p. 221). liu citeerde ,tit dc ()1, sen,atctir. die bepaalde be\\·eritigeti \·.iii V.iii
Hogetidorp in de Ka,i,er als tlitelijk otijuist hail datigevalleti. Had het blad geluk. dall

"

C),ip,im)di<,c irm·/it,int·itie i'dil di·11 tocst,uid di's ktic,ph,uith'ls bi,int'ti dc I 'crct'itiedi' .\'t·clid,mch·n iii bii,·11'11.

A,ilsterdain, I t/Ill Vll, 1819, VIil, 182(J.

"' Volgeii, Falck, (Sedi·,iks,·hritic,i Faick, p. 233, ·as F.A. vaii Hall de auteur. Procurcur-getieraal
I'liilipse schreet-op 19 i!,ei 1819 aati Vati Maatieti dat de chrijver eeti ji)iig liietis was die pas
drie J vier Jaar jurist wa;. Vati Maalien wist vi,lgetis hetii \\·el wie ho bcdoelde. NA, Van

Maanen 191)11. XII.
„

"-

Aitgst dat Willetii I de tarieveli voor het Noordeti zou verhogeti teti gutiste vati liet Zilidell.
Soortge'Uke kritiek op ittit,ister Falck werd geleverd door de It i·ces,·/1,1,1/ 1819, p. 172- 177.

UN I K E N N I N(, / ijl.(DK K ER I NC; M I N 101 F il l l: I E V F.11.A N '1-WC )< )R l )E L I I KH El i )

1817-1827

2()3

was de (fitiaticiele) stelill a.iii het Zi,ideti nog tiiinder gerechtvaardigd, luidde de
coticlusie (p. 222, 239).'K
Wat sterk opviel iii het betoog van V.iii Hall was dat ieder pleidooi om de ministers

veratitwoordelijk te houden voor dadeti vall de Ko,iing otitbrak. Het zwijgen
daarover iii de Katiier werd, zo lijkt het, ook daarb,iiten iii aclit getionieti. Vati Hall
deed gewooii .ilsof Kotiitig en mitiisters eveti veratitwoordelijk wareii.<'" Het gitig
he,11 0111 de belangeti vati de handel exi daarvoor, zo luidde het sigriaal, werd het
gektioei met de Grondwet voorlopig gedoogd. tiiaar liieer ook iliet. Geeii vi'oord
,ver de nog steeds tiiet orgerichte Hoge Raad. de grondwettelijke rechter vati
111itiisters, steen des aaristoots vati het Zuideti. Mijii conclusie: Vati Hall o,iizeilde

op een haildige mailier het probleem vall de nlillisteriele verantwoordelijkheid,
wellicht oc,k oiii het risico op verv olgi ii g te beperk e 11.1"' Het 'zwijgthe ma
kwam
ook elders voor, met mme in het politicke blad de Ii'creschaa/.
, 1 I '1

b. 1)oor de regering afgedwotigen zelfcelistiur?
Iii 1818 verscheen te liotterdani het politieke blad de M·'t·crschaa/."Il Volgeris de
staatkundige, godsdietistige eti zedekundige geloof-sbelijde,iis, opgenoiiien iii het
eerste tiutii,iier (1818), was de wettelijke veratitwoordelijkheid der staatsdiellaars
voor de maatregelen van hun bestourtiiet in de Grotidwet te vinden (p. 15). Maar
desondarik, bestond er iii het Noordeii, atiders d.iii de Nederlaiidsche Opinerker
(de ()/,sert,ak·,ir Brier) had beweerd (p. 24), weI degelijk eeti volksgeest of-publieke
opinie. Er was weliswaar een duidelijk verschil tusseti die van het Noordeti eii die
vati het Zuiden, maar geeti vati beide was wat hij behoorde te ziin (p. 26). De
ptiblieke opi 11 ie van het Noordeti was vergelijkbaar m et die van een on motidig kitid,

terwijl die vati het Zuideii leek op die vati een opstatidige, oitclste zooti. Er 111(,est
eeti ineer volwassen verhotiditig kotiie,i bin,ieri de fatiiilie. De kitidereti moesteri
kun,ien opkome,1 tegen de fouten van de opzieners (lees: mitiisters) vati de vader

"'

De brief,chrijver doelde op een artikel iii

( ®servatctir,

XVII, p. 18 e.v. Er volgdetireacties op

deze brieven. zcials de 1 94111<,edier .ecdachu·,1 „vcr de kic,cm,c,ordiec, hitis/wi,dirte val, Sm,lt drg
,\c'dcrlatic/<·,1 tc·,le(,1,0<Ve van dr bnet,c,i c,i,er de kecitil,c,ordier toc·staitds des koophmdrls. I e,1 II,

Amsterdaiii 1819 (geschreven loor het State,ilid, e,1 r·atiaf-1825 Tweede-Kainerlid. 1 )oiiker
(:urtius vati Tietihoveil) e,1 Kitititcti d,1,1 de i,tkni,tski, der St-liatkist ilirt irr:rkerd tivrdi·,1 zo,ider
(1(· t Ketier allds ie,1 Hdli c tt' 11('derve,1 , Aii,sterdam 182() (Kiiuttel 24889). waarschij,ilijk ook
van Vati Hall.
"' 1)e brieveti kwamen volgens de lib, rhdal. 1819, p. 171 iii de Tweede Kanier ter sprake.
""' Er kwaiti tia de vijfde briefeen tegetiactie: (kiti'difiret, amimrrkv'nec,1 bnetiet'il'i,:c m L d<Ki dL,cld
di·ii sclirill'i·r i, ,1 de hri,·i,i·,1 over de te.CtmiooriliF toestai,d ia,1 de,i boophalidel, dwr em

(lit,/

regtfgeleerde. Aliisterilam 1819. i )eze sprak val) opri,erig geschrijf (p.4): Falck e,1 Appelius

haddeli,zi, heetti bet. defihitiipscheutelitiiet een diep e,iverachte,id stilzwijgetibeatitwocird

(p. 15). Sti,p 111et uw geschrijf. of ziw straf zal u niet ontgaan (p. 16)! Zo werd de
'extraparle,iie,it:iire' tiiittisteriele veratit,f ocirdelijkheid otititioedigd.
c 11- de z\\ i igi ode iii de Tweede Katiier e„ het zwijgthe,iia in brochures en blade,i wellicht
s.imetihiiigeti zal tiader otiderzoek ktititieti uitwijzeti.
(;.CJ J. van den Bergh eli (' J.H.Janse,i: i)e Weegschaal. Een tege,idraads tijdschrift uit de
19" eeuri : R,·cht en kritick, 15 (1989) 4, p 345-363, zie niet ii:ime p. 359.
...

1.
-
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(Willeni 1). Het Noorden hoetile Zich niet louter tieer te leggen bijde plicht te
verdragen. te vertrouwen eli te zwugen, het Zuideii gafhet goede voorbeeld (p. 29)
'Ettie regering die ninifiier wordr tege,1 gesproketi, moet, of aaililemcil dat zij
ont-eilbaar i;, ot-veronderstelle,1 dat zij bedroge,1 wordf'(1819, p. 189).
Iii 1819 pLibliceirde het blad eeti zeer kritisch artikel over wetgevitig, waarin
Het blad
tiadelen van het otitbreken vati eeti Hoge 11.aad werden opgesomd.
1113

0,1tvitig hierop cell iligezonden stuk. zogenaaind van eeti Belgische advocaat, iiiaar
volgens de M'ecesch,tal eii de Observati·ur iii t-cite van de katit van de regering."'+ 1)e
11't·ce'schaa/ publiceerde deze inzetiditig Ina zij 11 conitiientaar in noveniber 1819.'"5

Volgetis de itizeiider wilde vatizelt-sprekend iedereeti snel een Hoge Raad. Hij
maakte er de 1+2·c<schaal een verwijt v.iii zich zo kritisch over regeritigshaiideliiigen

te hebben uitgelateii, alsot-bij de regering 'geheitne drijfvereti en belatigzuchtige
bijoogmerketi' een rol speelden. Het uitstel vail de opriclititig van de Hoge Riiad,
heette het, was te wijteii aaii de 'overkritische heren van het Zuideti' (p. 358) eii
.1.111 de kalis dat een pro\·isioliele ilir,clitilig, tia ee,1 ot twce Jaar, niet zoil aansluitell

bil de ilieu\\ e „·ctboeketi. De 'hereti vati het Zuidell'lieteii ditoliverdietide verwut
iliet passereti. Vall Meelleti toolide zich a.ingetia.i111 verrast. Eindelijk leek ill het
Noordeti het gezo,id verstand door te breke,i, w.ilit slikte eeii politiek blad tiiet
la,iger de uitvluchteii eli onwaarheden vati de kaiit v.iii de regering. De Obst·rvatctir
(X X, p. 49-1 12) 113111 vertaald iii het Fratis het oorspronke'Uke 111·e,esch,ialartikel, het

itigezotideti stuk en de reactie daar<)p vati de 11't·(*s,haal over, aatigevuld met eeil
ii itvoerig eige 11 co iii tiientaar. ' "' Zo k,\ .1 111 er zelden vertootide Noordelijke kritiek

op het ziitblijveii vati de Hoge 12.iad otider ogeii vati de Franstalige elite vati ha
Z u idell.

1)e H'ecesch,ial (1819, p. 379) had iii reactie op IicI verwijt vati de mzeiider
gesclireveli:

"1) e s.'lirijz·cr dczes i5 volkom cii bekelld iii et de geheinie drijtbere,1 eli belailgzuciltige
biloognierken

voor het iii de witid 11.1.,11 vaii liet voorstel-Meyer vati 1 H I 7. W.it bedoelde het blad?

1)e redactet, r zag ketinelijk een verbaild tusseii het uititel vati de Hoge R.iad ell de

figul,r rail de mitiisterifle vera,itwoordelijkheid. Dit leid ik at- uit eeti terioopse
opmerking iii eetikort artikeltje (p. 256-26(1) iti de atleveritig vanaugustus 182(liiiet
als tirel. 'Veratitwoordelijkheid der Mitiisters'. 1)it artikel opende inet eeti exclius
v 0 or h et t-e it d a t h e t z o ko rt w as . C , v er d e v ra ge n o f- I 11 i n is te rit le v e ra iit\\ 00 rd elij k -

,/1,

I)eli·'cces,hi,al, 18 19. p. 245-262.,11.,1. p. 249 e.v. Vulgetis de Obst·rvateitr, XX, p. 49 was daar
iii bet Noordell niet de lililiste reactie op ge koIii elli

'"+ De M'ct:i:st-haill, p. 35H, iioot; de Obst'r,wh·,tr, XX. p. 49 et, 51 sprak vali eeit ,tuk vati eeli
'Ocrivaill m illi.tdriel, ou le illit listre ccrii,Jill'. 1 )e ii ize,ider (lee : regeritig sc hrijver) b e„ crerde
dat het artikel van de H ags,ha,1/ in teite alkonistig zoil zijii v.1,1 ee,1 Zuidelijke advocaat eli
'':
./

dat het uit het Fratis vertaald was.
1)e 11 ·'ect:sch,tal, resp. p 353-371 eti p. 371-3H-1 eti 385-4111.
1)eze kruisbestitivilig tussen de 11' ·tysdia,il eti de (Nism·,ikiti zal tiiet iii de tiiaak g.eval]eii zijil

bij Van Maaticti. Wellicht speel,le dir eeti rol bij de actie tegeti V.iii Mee,ieti. die leidde tot
het nog ill diczeltile litaa,id, t-ebruari 1821 1, staketi vall lic ( )bs,·it„itt·111. 1).1.trd,ior bleet- het
;,ervi,lgcoillilletitaar van de 0/,st·n,,1/1·11· uit.
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heid tot het wezen van de colistitutiotiele monarchie behoorde eii of die figitur
kotiinklijke onschendbaarheid illipliceerde was 'reeds zoo veel gezegd en geschreven' (p. 256). Het blad refereerde daarmee, zonder ze te (durven?) tioenien, aan de
discussiesin dejaren 1815-1818 in de Obscrvatetir,de Ephtmtrides, de Herkamiu,er enz.
Oni de 'constitutiotiele' verantwoordelijkheid in te voeren, waarbij de m inifters
verantwoordelijk wareti aan de Kolling eli de tiatie (lees: de Kamers). was volgens
Het blad steunde de door atideren gedaile
de schrijver slechts een wet nodig.
1117

stiggestie dat, als geen Tweede-Kanierlid het initiatief nam, de regering eeti
wetsvoorstel terzake zou moeten indienen (p. 258). Het ontbreken van een
grondwettelijke basis voor de figuur gold volgens de

Weegsch aal

ook voor Frankrijk,
getuige het feit dat men er daar wetsvoorstellen voor had zien indienen eti deze
- eveti behendig als de Hoge Itaad hij ons - weder zieti verwerpeti, om de
respotisabilitt ministlrielle daar te stellen" (p. 257).

Na deze opmerking van de Wect:seliaal. waarop ik iii de volgende paragraaf zal
terugkomen, zou het blad acht jaar lang (tot 1829) zwijgell over ministeriele
veraiitwoordelijkheid! De voornimiiste redactetir vati het blad, Elias Carel d'
Engelbrotiner, was een gepronioveerde jurist, die als Officier van Justitie te Goes
iii 1816 veroordeeld was wegens valsheid in geschrifte. Voor het levensotiderhoud
van zijii fankilieliet tiien hein in dejaren 1818-1821 vanuitde gevangenis publiceren
in diverse bladen, underandere in de Hi·resch,tal. Doorpersootilijk toedoeri van Van
Maaneti werd hij na zijn derde gratieverzoek iii 1821, voortijdig (na vijfjam·in plants
van tia 15 jaar) uit de gevangenis ontslagen. Er zijn sterke aanwijzingen dat d'Engelbronner daardoor onder curatele kwam te staan van Van Maanen en dat deze zo
invioed had op de inhozid van de Wel' Vs (111,11.' "'
1(18

c. Fysiek geweld tegen een minister
Van een heel andere orde was de kritiek tegen de regering op straat, waar daaraan veel
concreter, want fysiek handeri eti voete,i gegeven kon worden. De volledige ontkennitig
van niitiisteritle verantwoordelijkheid zou leideti tot eeti variant op wat Betijan1111
Constant in 1819 treffend zozi typeren als 'la respotisabilitd [niinist6rielle,PvVl exercee

lilI

i)aarinee ging d'Exigelbronner verder dan de Ephimkndes. die in 1817 grondwetsherziening
als noodzakelijk had voorgesteld en nam hij hetzelfde standpunt in dat Van Hogendorp in
823 iii decl 8 van zijn Bijitrage" Zoll lilnel]lell.
1

1118

d'Eligelbrontiersprak iti eeti briefvan 12 deceinber 1826 aan Van Maanen. NA. Van Maa,ien
19(1(1. 82. van zij,1 dankbaarheid voor het tijdstip vati zijn vrijlating 'eli waaraan (.. .) mijne
gedragiligen sedert niinii,er zijn ontrouw geweest'.
"" M.E. Verbilrg, (7:g·/itc,drizis vati lic't Afinistrric' vait./tistitic, 1. 1)er, Haag 1994, p. 115 e.v. Wist
d'Etigelbrotmer artikeleti voor de H + :esclwal liaar biliten te smokkeleli? Procuretir-generaal
l'hilipse liet otiverwacht al zijii papieren iii de gevatigeids in beslag tietiien eli stelde (auguftils
182(1) aati Vali Mialieti voor 0111 hetii te verbiedeii iiog voor de 1 11·cek/m,1/ te schrijven.
1)aarotii \\·aarschijnli ik werd het blad Iia die datutii tiiitider kritisch. Volge,is Philipse was de
zooii vati eeii Dordtse predikatit. etie Van Kooteri. die controleur bij de directe belastingeti
eli recliter-p|.iatsvel-v.inger waj, iliecle.iliteur vali de 11'eceit/1,1,1/.Zie NA. Val, M.iatieli 19(1(1.
811 en HI. Philipse aaii Vaii Maai,en. 13 januari 1819. 11). 16 eit 17 augustus 182(1.
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tuillultue Usetilent'.

1•,

Toen de getergde Noordelijke handel niet met de Kotiiiig

persootilijk kon afrekenen, zou deze wraak Ileillen op de persooti van de zogenaaind
otiverantwoordelijke mitiister. De afrekening bleet-niet beperkt tot openlijke bespottitig
en tiiitiachting van Appelius, zoals bijvoorbeeld in de boveti geciteerde brieveti vati Van
Hall. Iii juni 1819 gingeti in Deti Haag vatihet katitoorvati Appeliuseerst de ntiten aan

diggeleti. hi augustus daaropvolgetid werd hijin de beurs vati Anisterdazii uitgejouwd
en 's avotids bij een bal, waar hij iii vol ornaat met al zijii otiderscheidingen was
versclienen, liiet vuistslagen buiten geworpen. Eenm.ial buiten dreigde hij door eeii
woedetide lileute te wordeii vertrapt eti koll hij alleeti met grote nioeite wordeli otitzet.
In dezelide mamid nogotitsiiapte hij iii lt.otterdatii iii liet buzijii vati vrouw eti kitidereii
iiiaar teniailwerliood dati eeii publieke lytichpartij."' Was het niet onverantwoord oin

otider Willein I oiiverantwoordelijk iilitiister

te

zlJ 111

De gou verii eur vati Z L,id-Hollaii d Vati der 1)u yii sclired op 27 tioveiiiber 1819 aan

zijii zwager Vati der Capellen, de gouvertieur-getieraal vati Indie, dat ineii iii het
Noordeii ziek was vati die elletidige strijd tussen Noord en Zuid. Ziek van de ill,isie
0111 aan de elie kant de schijn op te houdeti vati eeti ziioderile regeringsvortil eli aan
de andere katit vast te houden aan de absolute inacht en dat 'bij ons' in Holland!'12
Maar zoals Vati 1)uyii keer op keer en uiteraard 'onder de roos' dati zijn zwager
schreet, de t-out was gem.iakt in 1814 eii n„ was het te laat.

3. Het verdere traineren van de instelling van de Hoge Raad
Het doodzwijgeli door de regeritig

vati

Meyers brochure was een veeg teketi voor

de Belgi che liber.,len, die hit er niet bij lieten zitten. Gendebien gitig op 19
december 1818, bu de behatideling van de begroting voor 1819 in de Tweede
Kamer, de strijd overde uitblijveiide organieke wetten o p n i e ti w a a 11 . " ' H ij l i e t g e e 11
oitzekerheid (iverde via.,g waarum |let heili te Lil)cil was door zijii rede te begitiiieii
metde stellitigdatde ininisters in pliats vaii de Ko nitig veratitwoordelijkware n vo o r

""

In eeli artikel iii de Atitic·rie Vall 1 8 1 9 schreef 13etijaiiiin (.:olistatit: Als iiiitiisters alleeti
veratitwoordelijk wareti .lati de Kotiitig, dati werd deze batste verantwoordelijk tegetic)ver de
tiatie. 1)it zag hij als eeti groot kwaad. leiiiaiid op dat Iliveall ter veralitwoordilig roepeti was
uiteraard 11iet alleeli zeer lastig, tiiaar als het gebeurde dan stortte de hele regeritig iii, zoals te

zieti was iii despotieke latideti: "A C:otist.liititiople, le peuple souffre loilgtemps, Soliffre
beaucoup. Un jour il s'assenible. se rOvolte, niet le tell au serail, et iliellace la vie de 5<)11
niaitre; c'est la loi de responsabilitd exercOe tuiiiultueuseliielit, et par-lb m611ie avec des ti)riiies
plut6t fune3tes qu'utiles." Herdrukt iii Betijailliti Colistant, Reailil il'artides, Lt' 111('ritire, Ll
1/ilit·n,i' et Li rt'mititi,16, Ephraitii Harpaz ed. Getidve 1972, II, p. 689.
'11 Gt·dritits,i,kken, Vill-1-p. 391,394; VII[-2-p. 466. De It'ct.eschaal, 1819, p. 274 e.v eii p. 34,8

e.v.. Appelius, 'eetieti Minister :les Kotiitigs' was aaiigerand ei, dat was zelti geii,eld iii
buitetilatidse kr.inten, zie ook dc It'i·ces,ha,11, 1824), p. 66 e.v.
112 1)e letterlijke tekst luidde: "1)alls tiotre ilitOrieuril y a toiljours beauct)up de 1110colltelitellielit
d'llil Cotu. ct, i,ildi'r di· ic,os,ti·ziled, beducoup d'etiib.irras ile l'autre (...). Nous au5si soiiiines
exitre autres iticotivOniens iiialades de ce coii,bat elitre le priticipe et les cotis(3quences, ou
pluta de cette illusioii de pouvoir admettre les furii,es roulues par l'opitiic)11 du Ilic),iletit, et

tidaiittioitis garder la puissatice rBelle pour ite pas dire absolue. C:eci va nioitis eticore datis
tiotre aticieii pays que datis aucuti autre. Hit·n,m ilmic'r." Gedc·,lkst:ikki·,1, VI11-3-p. 347.

"' H'/K 1818-1819. p. 79-81.
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'le mal et l'erreur' (p. 79). Zo,ider Hoge Itaad zou de i,idividi,ele variant. die hij
besloteii aclitte iii de Grondwet sti 1815. ecliter niet killitien ftitictiotieren.
(-Iendebieti stelde de vraag aciti de orde waaroin verbeteritig vaii bestaatide wetgevitig, die I,itstel gedougde, voorratig kreeg bor,eti orgatiieke wetgevitig, die gee,i
1,itstel duldde, zoals de orgatiisatie vati de rechterlijke macht (lees: de H„ge 11.,ad)?" 4

Naast het lope,ide project om het burgerlijk wetboek te herzien, had de Kotiing
ilieliwe algetiletle wetten aangekotidigd. een oinvarigrijk project, waarvoor eeii
begrotitigsreservering was geniaakt. Verplichtte de forinulering vati de betreffende
grondwetsbepalingen er iliet toe voorrang te Keven aa,1 het 111aken va,1 orgatiieke
wetten, vroeg Getidebien? Hij wees ercip dat de betreffende bepalingeti iii de
tegeti\\'oordige tud stondeti. Er bestacit voor bet gehele Rijk eeti opperste Gerechtshot-onder de iiaam van Hoge Raad der Nederlatideti (art. 175); de Hoge Raad heeft
het toezicht op de geregelde loop en de afdoening van rechtsgedingen (art 18()). de
leden vati de Hoge 11.aad (eti van atidere c olleges) lt,OrtiCIt

voor hun leveii ailtigesteld

(186). Art. 163 Cirw. 1815 over de invoering van algemene wetten daarentegen
stond iii de toi·koinstier tijd: er zal worden ingevoerd een algenieen wetboek vaii
bu rgerlijk regt, van koophatidel, vati lijtstraffelijk regt, van de zametistelling der
regterlijke niagt en vati de niariier van procederen.
Ciendebie,i had tiog een ander argutiient oni niet akkoord te gaaii inet de begroting
voor 1819. De artt. 122 eii 123 Grw. 1815 bepaalden dat er uiterlijk in 1820 eeti
splitsitig van de begrc,ting in gewone en bi,itetigewotie uitgaven dietide plii,its te
vitiden. I)ie voor de gewotie uitgaveii, die alle vaste eti constatite lasteii diende te
bevatteti, Zoll 1 1) jaar geldeti. De kosteti voor het fi,lictic,nereti val, de orgatiiek
verpliclitte colleges, zoals de Gerechtshoven, de Hoge Raad eli de Algemetic
Rekenkamer, betroffen volgens Geridebieti ge\vone uitgaveti. Nu deze kosteri iii
18 19 tiiet vast stonden, zou geeti bedrag vastgesteld ktinnen worden voor de
tienjaarlijkse begroting voor de period e 1 82( 1- 18 31 I. Aa n,ia,ii e van het 0,1 twerp roor
1

81 9 zoii e r daaro 111 volgens Gendebien i 11 direct toe k Eiti lien strekkeli m 11 de State n -

Getieraal eeti origrotidwettig, onbepa,ald Ilitstel van de orga,iieke wetteti te lateti
sanctiotieren. I)e gewone uitgaveti voor de Hoge 11.aad, de Hoveti. de Algeniene
Reketik,117ier eliz. Zoildeii. zo begrijp ik (;e,idebien, d.iarotii voorlopig bijzo,idere

ititgaveii moeteti blijvcti. 1)it hield liet risico iii dat die orgatiieke orgatieti, die er
te zijii, bij gebrek aaii Ii,iddelen vatbaar zoi,deti zijti voor

al latig liaddeti belioren
ilits tel.

11:

Het K atiierlid, prot-essorjoati M elchior K e 111 per dietide tiog diezelt-de dag Get idebieti

vati repliek. Alvorens die te beliatidelen eerst iets over de rol eii po,itie van Keitiper.
1)eze was geeti gewooii Katiierlid. Hij was op aanbeveling vati de regeritig iia veel
aarzelitig Kanierlid gewordeti 0111 persootilijk, als president va,i de co!11111issic voor

" Eeti en atider gold behalve vi,or de itistelliiig vati de Algenietie Reketikamer ook voor (het
college) de Radeii e,i (;etier,al-Meesters vati de Muiit (artt. 2111 eii 2(12 Grw. 1815).
" De vrees vat) (;etidebien was bepailld tiiet ongegrotid. Willetii I zouin het gesprek niet zijii
zociti op 21 ) ti'brtiari 182(1, (ic·de,ikstlikk<·ti VIII-2-p. 235, over de rechterlijke ort:ati isatie
optiierke„: "1)'ailleilrs les riouvelles institutiolis sercirit beaucoup plus disperifieuses que les
ancie,it,es: et ce ti est pas de les assurer." Zie paragraaf 4, pzint 2 hiem,1.
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her burgerlijk wetboek decl te kulitien tieliieti aa i i de discussies eti o ill zijn ontwerp

te kuniwii verdedige,1. Keinper zou zich ecliter als vatizelt- ook met atidere
otiderwerpen gaaii ii}lateii eii zich daarbij oiitpoppen als protagonist van de regeritig:
"Hij w.10 (...) vatigevocleti, dat. \,· darde regeritig vali ee,ie otiregrvaardige partullig-

heici tll, Chell de verschilletide deeleti vati het Ko,iitigrijk bes,huldigd werd. de
\·erdediging rati het gouvertienie it op dit putit met Jail de m m isters ni oest worden
u vergelate 11.

-11"

Ook al achtte Ketiiper ziclizelt-eeti oiipartijdig beoordelaar, iii t-cite natii hij het
veelal op voor de regeritig. Hoe k011 ietiiatid die door zijn prof-essoraat al otidergeschikt eti gebutiden was aaii de regeritig (,petilijk iii de Ka,iier het mereiideel v.in
de gezichtsputiten vati de regeritig Janhatigeii, als wareii die vati henizelti Jchieef
de Obsenwkitr?" '
Keniper tiioest in zijii bek·logetiheid voor nietiwe natiotiale wetgeving wel kritiek
oproepen, want cle keerzijde daarvati was dat hij als her ware het atiatheiiia uitsprak
over de bestaatide Belgische wetboekell, als zouden die iliet deugen. Iii bepaalde
kringeti iii het Zuideii ronil tiieti Ketiiper onbetrouwbaar oiitdat hij, als we 111ogeti
at'gaaii op de ()1 sert„ilt'tir, sotiis eeti voor de voist weg iii de Katiier uitgesprokeii

redevoeritig niettekstgetrouw, ma.lraangevuld en gewijzigd iii de Staatscourantliet
verxchijtieti. I t» W.it ecliter Ketiiperv reputatie bij de Zuidelijke liberaleii voliedig zou
bederve!1 was zijii tegetiwerking vati de eikentii!ig vati ininisteriBle verantwoorde-

lijklieid. Ik sozii daarvaii eeti drietal voorbeeldeti op.
a. Ten eerste had Ket,iper.iati die erketinitig atbreuk gedaan door Zijtl Optredell ill
de Tweede Katiieriii deceiiiber 1817 bij cell vcrward debat iiaaraatileiditig vati ecti

bij de T\,·eede Kanier illgediende petitie rail twee Fratise boekliatidelareti l,it
Willcii, I had heti oncier dri,k v.111 de
Brussel, C aitcli ,is-Letiiaire eit Cli,yet.
Europese Mogetidhedeti iii tiiei 1817 hit latid uitgewezeti, onidat zij vanuit de
1

1'1

Nederlatideii oproerige geschrifteii in Fratikrijk hadden verspreid.13" Iii de petitie
verzochteii de boekhandelareii otider nicer verlofaati de Tweede Kanier (in de ziti
va,3 art. 177 (,1 \\·. 1815) otii de vow, die ,iitzettitig verantwoordelijke Ii,i,1ister othoge atiibteiiaar wegetis sclietiditig van de Groiidwet te m<,geii aaiiklageii bu eeti
hoog gerechtshot, zodra dat, niet het oog op hun verzoek, zoit zijn ingesteld. Met

"' 1 )e Bosch Keniper. Dr sta,itkititilitc.ces,hiedt·ms twil .\'t·derl,imi tt,1 183(1 p. 554: vgl. H7'K 1 8 1 8-

1(11.
" - C1819'P.
)b#'n,iut·lir, XVII. p. 244.
1

IM

11"

/.

81,·in, p. 241-242 e, i p. 326-327: vgl. J de tli)vch Keliiper, 1 't·rh,111,/t·hiletil ihr../1„iii Ah·hhior
Al·uiP'i, 111. p. p. 228, ·aariti de ()liscn,m·111 ('ill de katiler zelve der vertegeii\v<,ordigers

aaiwezig') rcior leug.exia.ir weril uitgetiiaakt, tem·Ul het bl:id ill teitc Kei,iper op gekiwei iii
zijii redevoeriilgei, betrapt Il.ld.
Zoals uit hootilstuk 4, paragraat- 3 is gebleketi iii het geval van de petitic va,1 de wijit- eli
zoutliatidelareti drotigeti bepaalde petitie3 11iet tot de Tweede Kamer door. 1 )aardoor koti iii
dat cciticrete geval tiiet iii de Tweelie Ka,iierde vr.,ag dati de rde k(,tiieti ot-liiet eeti 111iliister
of hoge axiibteliaar (Appelius) dielide te 0,7,1-den aai,geklaald bij de rei hter wegetis Jadell ill
strijd met de Gri)lidwet. De petitie vati Caucliois-Letiiaire ei i C;uyet kwaiii ,#'elis\1·Jar eeii star
verder cii kwaill wel iii de Kaliter ter sprake, maar werd £,ligetiiotiveerd atQewezeii.
Zie hootilstuk 5, paragraaf 2, pimt 3.
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atidere woordeti de vraag of illillisters, resp. hoge atiibtenareti iii plaats van de
Kotiitig veratitwoordeluk w.iren vour oiireclit, leek eitidelijk aaii itc orde te konieti
iii de Katiier. Voor Ketiiper Stolili bij voorbaat vast dat het Fratise retugies litet
vrlistoiid 0111 otider de dektiiaiitel vati cle (11-otidwet vati 1815 revoltitie te preketi
iii Fratikrijk en elders iii Europa. Hij beroogile iii eeti meer praktisch, daii jitridisch
slititend betoog dat Willetii 1 her reclit h.id (,iii vreetiidelingeii zoiider vortii v.111
proc-es uit te zettell. Hij pleitte er wel sterk v(,or dat de petitie. iii plaats vati
otigetiiotiveerd te wordetiat-gewezeti, itihoticlelijk iii de Tweede Katiier.2.111 dcorde
zou konieti.11' Hij wilde daarvastgesteld hebbeti dat erbij de uitzettiiig geeti sprake
was geweest van schetiditig van de (irotidwet. Het ging 0111 eeti belatigrijke zaak,
want de i,itzettiiig vati vreetiidelitigen was al sinds I HI 5 eeii zeer oilistredeti
kwestie.1'3 1)e (.)bs<·rt,at itr wees crop d,% de wijze van behandeling vati Keiiiper vati
de petitie origroildwertig was. Verlot- gevell tor vervolgilig vail een illinister was

itiimers volgetis art. 177 Grw. 1815 eeii bevoegdheid vati de Stateii-Generaal. Al
bij biiinenkomst vati de petitie had 111eti dit moeteti oticierkemien eii de zaak dadelijk
aa„ de vourzitter van de veretiigde vergaderitig vati heide Katiiers moeteii voorleggell.'2' Wat hier ook van zij, de uitkonist vati het Tweede-Katiierdebat was dat de
petitie tocli otigetiiotiveerd werd al'gewezen: 14 Vatiuit de Zuidelijke optiek was met
Iiatiie door toeduen vati Keniper de kerii vati de petitie, het verlot-vin de Katizer
voor de

vervolgitig vati de betreffeiide tiiiiiiJter ot hoge atiibreiiaar, niet aati

behatideling toegekonicti.

b. lk keer tenigiiaar (;endebieti eti het Ka,iierdebat rail 19 deceniber 1818. hi zijii
reactic op diells rede Zoll Keniper liet gebrilik vall de terille,1 'ministerifle vooistellen' of '111itiisterieel budget' aaii\·allen. 1)eze tertiieti keurde hij at- 011id.it, iii de
ti,niiukritig van zijii zooti lk Howh Ketiiper,
de gro ii,i w et, bij ge 111 is va,1 111 itt i ste riel e v er.1 n t\ ·00 rdel ijk h e id. z u l k e 11 i td ru k k i ti ge ii

niet gedoogile. Zotider grotidwetsherziening zocht inet, (lees: de Belgeti. I'vV) eelie
stiatkillidige mmi5teriele veratitwoordilijkheid m te voeren. Keiilper, overtiligd dat

de grolidwet. geluk zij besto,id, moest worde,1 gehandhaatil. oordeelde dit
verkeerd. „12

Hoe Keniper tot de cotic 1 Lisie kwaiii dat de Clro i idwet Keen iii i iii steriele verantwoor-

delijkheid ketide is niet duidelijk. Had hijdaarvooreeii juridisc he redeiieritigot was
hij ingewijd in de grote angst van Willeni I: her gevaardat de Belgen via tilinisterifle

12' Vgl. Vati fas. hizi· X, itititrlilk,tr Bom/et·n,1,4. p. 156 e.v.
122
Falck: "de Iii,iinier opli,share vraaptukke,1 vati veraii[woordelijkheid. t·xtraditic (Clirs. 1'\·V),
C

"'

124

van vrijheid vati drukpers" (;cdc,iks,·hrific·,1 /·,Eh·k, p. 3 1.
()/ist·ri, itt·tir, XIII, p. 533 e.v.: zie voi)r nicer details Martint,s Stuart, ./,wri„ekt·,1 t'd,1 /,t't
Koninwifik der Nedi·ria,iden 1817, Ai),sterdatii 1821. p. 253 e.v.
Tocl was er ee,1 111ii,ietite upi<i,ii,g overgebleve,1. Uit het Kaziierdebat bleck dat als eeti
verzoeker de bewijzeti tegeti eeli niitliver kim .iai,levereli, de Katiter iii begitbel toeste!11111itig
toi vervolgilig zoit kulitieti geveli. Zolalig eiliter de grolidwettelijk voorgeschreveli rechter
voc„ 11,itiisters, de Hoge Raad, otitbrak, blect-de katis op bereclititig vati ecti tiiitiister vrijwel
liltges lotell.

12$

1)e ilosch Ke,ilper, Stacitkil,idi,Ve .e,·sihiedcms t,at, Nt·der/a,id tot /830, p. 554.
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veratitwoordelijkheid eeti parlenietitaire iiieerdciheid zouden ki,1111eil verwerveti,
111et alle gevolgeti varl dieti?

Waidaarook v.iii zij, Keniperzoi, de stellhig vail Clendebieii dat de uitvoering van

orgattieke wetteti vourrang had boveti de tiatioriale wetten vai, de hatid wijzeii.
Sterker 1104, hij Zoi, met ee,1 bemip op art. 163 (;rw. 1815 (zie bove,i) eti tiiet een
m iii of-111 eer rergelijkbare arguiii etitatie a Is Vati Maatien, 1 14 bewere,i dat de tiatio nale

wette n voorratig haddeti e ii dat ti itstelvati de orgatii eke wette non verm ij delijk was.
Hij zoil daarii,ee een strootii vati kritiek van de Oliservatclir over zich afroepen..2

Geeti w<,iider, waiit uitstel vati de organieke wetten liiipliceerde uitstel vaii de
opriclititig van de Hoge Raad eti dat betekende weer uitstel raii de kans op
erketitiitig vati (itidividuele) ministeriele veratitwoordelijkheid. Van Maaneti zou
later iii zijii terugblik op de grondwetsconimissie van 1814 verklaren dat Ketiiper
11 eii i steeds liad bijgestaan.13»Ketii perlietzic h waarschijnlijkbew ust gebruiken door

de regeritig otii de Hoge liaad afte holiden. 1-)aarop wijst ook eeti notitie vati Vati

Hogetidorp dat Kemper zich ill de afdelitigeti vati de Tweede Kanier tegeii
recliter'Uk despotistiie' (lees: de scheidilig der m*hten en de Hoge Riad als
colistitutionele rechter) had uitgelaten.1-" liaarniee is echter niet bewezeti dat
Keiiiper besette dat de itivaering vaii de Hoge liaad tevens de sleutel vor,iide voor
deerkentling vall individitele litillisteril:le verantwoordelijkheid. Voorhet gelijk vaii
de 112(:t'st-h,1,1/ is dit puiit tiiet vati belaiig. 1)it blad legde iii 182(1 ketinelijk terecht
eeii verbatid ttissen bet uitstel vaii de Hoge Raad cti de ontkentiing van lilillisterifle
veratitwoordelij k heid. 4, Sitids 1815 was athoudend gereageerd als iii het Zuiden
\..isaangediongeii op de itistellitig vatide Hoge Raad. Iii 1817 washetvoorstelvaii
Meyer iii de bati gedaiti. Eitid IN 18 was de druk vatiuit de Katiier. uitgeoefend bij
1

molide vaii Gendebien, weerstaan 11iet eeti aanvechtbare argiinietitatie van Keiiiper.

Vati Mee,ieti zoii het almaar uitstelleti van de Hoge liaad tot vlak voor de
oiidergatig va,1 de ()bsc·rt,ati·,tr aan de kaak blij\'eii stellen

"Nous croyons ti,us les 111()yells de ret.irder. d'eiitraver. de reiidre iii,possible
lorgatiisation constitutionnelle. pris £11 i-msidtraticin jusq'i epuisemelit. ..171

Hij begreep dat de regering, zolaiig zij de steuti vati een tiieerderheid genoot, de
K.1,1ier. ei, 111et nanie de Zuidelijke helft. iii de tatig liad en Iiaar believeti ko,1
clia,itere,1. Hii vatte dit als volgt sa,iieti: Tweede Kanier. of-\i·el gij accepteert 111411
liatioliale wettell eli de d.aarill geregl'Ide rechterlijke orgatiisatie ot- er koiiit geeti
Hoge Raad."1 Het Zuideti zou dit weliswaar niet op zich lateii zitteti eii bij de
tie,ijaarlijkse begrotitig iii 182(1 eeti wets„ntwerp ter opricliting vail de Hoge Raad

.

1)e mi,tivatie van Van Maaneti ilit 1816, zie paragra.if 1. punt 1. boveli.
C)/impmem·, XVI. p. 38-48. XVI I, p 241-261, 273-312,321 -364,421, XVIII, p. 1-21.
12.
Zie Vali Maatielis terugblik op de grondwetsrotiitiiiscie van 1 814, hocifdstuk 5. paragraaf I.
putit 2c: vgl. ook Willem I over de rechterlijke iii.iclit tegeliover de krc,oiipriiic op 211 febru.iri
183), Gi·di·tiA,srtikkiyi Vili-2-p.2.35.
Zie paragraaf 1. punt 3 hierbo\·en.
'"' Zie p aragraaf 3, putit Zb hierboveti.
" ()/is,·mikitr, XX, p. 63.
112
()/,sc'ii·,in·iii· XVII, p. 274 e.v., XX, p. 62.
12-

12'J

1
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atilwinge,i, nia.ir dat zoti geeti onatliankelijk Hoge Raad oplevereti. (zie paragraaf

5 hkmA
PARAGRAAI· 4

HETZ.l)(;ENAAMI)E ('OMI'l.£)1 l'E(,EN WIll.EM I

1. De persoonlijke crisis van Willem I
1,e toch al argwanende Willeni 1 begoti eitid 1819, begin 182() detikbeeldige gevareti

te zieti. 1)e verklaring liiervoor vortiide eeti coinbitiatie vati tegetivallers eti
gebeurtetiisseti, die heiii liebbeti dOeti vrezeti het stitui te verliezeii. Iii 1819 beguii
teti eerste zijii vaste N oordelij ke 111eerderheid iii de K.kiiier te watikeleii eti werd zil il
voorstel voor een tietijaailijkse begrotiiig iii decetiiber vrij\vel ittiatiietil cloor de

Kailier verworpeti. Heide helften vati de Katiier stetiideil het tarietitelsel vati 1816
1"
aC tiiaar elk 0117 tegetiovergestelde redenen.
Het gebruikelijke uitspeleti v,in de
Noordelijke regen de Zuidelijke helft Zoll daardoor deze keer volslagen tiiislukketi.
1)e verwerpitig hield in dat Wille!11 1 zonder geld kwani te zitteli. Een tudelijk
krediet zo„ geeti echt soelaas biedeii. Goede raad was duur, want het was volgetis
eeti brick vati 1() jaiiuari 182() vati D.J. vati Letitiep aa,1 Falck iii Weneti tiiet

uitgesloteii dat iii her Noordeti eeti opstatid zoii uitbreken als Willeni I verdere
concessies zoil doe,1 aan het Ziliden. Van Letinep schreet- dat er wat toegegeven
moest wordeti aaii de Belgen otii eeii opetilijke scheuritig tusseii Noc)id eti Zitid
te voorkometi "daar het geschapeti staat, dat op clit ugetiblik althans de No<)idNederlanders het onderspit zulleii delveti. Zij toch zij,i onderling verdeeld, terwijl

de Belgen under zich gesloteii zijii
De Zuidelijke helft vati de Kanier had volgens heiii de begroting at-gestetiid otiidat
zij de Noordelijke haildel juist tiog 111eer bezwaard wilde zieil
"Eli wie zegt, dat zij haar ziti tiiet zal krijgeli? Hit gouvertic,11ctit z.il zich wei 111
i e 111 J li ds *iri 11, 11 1110 e te 11 w erpe ii, e 11 k ali . z oo a ls \' oc) rle de t i jaar gebleketi is, reelligter

d e m e e rile rh e i d it i h e t w etg [eve t id I l i c h a d iii b e k 0 111 u l d o o r t e ge ti . ila ri d o or v o o r h et

Hollatidsch belatigpartijte kiezeii. (...) Ik weet.d.it „ok hier (Ai,ister,lain, PrV) ,·elen
lia,irene sclieurilig etiat-scheiditig hakeli. (...) (;a,it de scheuritig met strijd gepaard,
z„o zal gel ,ot ik. Belgie over Hollatid zegepralen. -134

Vati Letinep besefte niet dat Willetii 1 zich Hi),it iii de arnieti der Belgen zozi
werpeti, daar hij erals de dood voor was dat zij heiii, zodra ze de iiiaclit iii liatidell

liaddeti, (,p eeti zijspoor zoi,deti zetten otzelts zi„ideti verwijdereii.
Eeti m „gelijke t\Veede re deti voor de persootilijke crisis van Wille m I had te ma keli
met het doe 11 e 11 late 11 vati zijn zo 011, dc l'rins va 11 0 ratije. E in d n oveniber 1 819 6411 g

otider diplotiiateii in Den Haag het gerucht dat er eeti sameiizweritig tegeii de
persoc,11 vati Willetii I was olitdikt, 111aar dit was otigegrotid. Er Karen persolleil
gearreskerd vanwege eeti iiaar Willetii 111itgelekt complot dat be(,ogde Belgie te
heretiigen 11iet Fraiikruk otidereet, tiietiwe Konitig. 1)e katidid.iat-Ko,iitig \·cior het

"' Zie de citateli \·ati V.iii Letitiep hiertia.
"' J. 'all Leiitiep, hit,t h·vt·n i,an .Wr. DJ. l'aii Lt·,1,1,·p. 11. p. 195.
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'heretiigde Frankrijk' \\ as tile,natid lilitider d.111 de Pritis van Oratije. 1)eze zat wei

degelukitihet co,iipli,t. Als ilierk\\ aardig

excittif

voerde hij 7111 dat Noord eli Zilid

elkaar alleen m.iar het |evell Zillir 111.iakteii. Het lag daaro:11 volgeiis hetii voor de
133

Wille111 1, die
Ilaild l)elgie a.iii Frankrijk ell Hc,Ilaild aail zichzelf te hergeven.
rolgetisgeruchte,izelt-ook,ileetis 'voor Fratikrijkwas gevraagd .ko,itijdigiligrijpen

iii de z.i.ik iii de do(,f-pot stoppeti. 1)aartiiee maakte hij zich er nati,urlijk niet
geliet-derop bij zijri al jareti opstatidige zoo,i. 1)eze probeerde, en dat was eeti derde
redeti voor spatiningen bij zijii v.,der, lie,ii voortdi,rend te dwarsboiiieti. Zo had de

Prins op 16 jatiuari eeti mitiderlieidsadvies vati de R,iad v:iii State otiderteketid,
\\ aariii erroor gepleit werd eeii wet:sotitwerp op de rechterlijke orgatiisatie (leef: de
Hoge liaad). eeti harde eis van de Helge,i. ilog \·oor liet tweede begroti,igsroorstel
bij de Katiier iii te dieneii. 1 "' hi eeii brief- aa,1 zijii \'ader vati 17 febritari 182(1
verklaarde de Pritis zich tevens vooistander vaii mitiisteriele veratitwoordelijkheid.
Z.it de l'ritis \\'ellichr ,ok achter eeti uiterst liegatiefartikel over Wille,11 1 dat iii de
eerste helft rati ti·bri,ari 182(,te P.irils iii de Hil,lioth;·,lit,· Hist,iriqi,c versclietieti was?' '
V„lge,K dat artikel Iii#t het Nederlatici e publiek opetililk zij,i alketiritig blijketi a.in
de Koiiitig. ter\Fijl de Prills vati Oratije daare,itege,1 populair was. Wat de 111iiiisterf
betrc,t. heette liet dat Vati Maaneti eti Appelius iliet eeils 111eer geligat. maar alleeti
11(iggeti i i tiacht werdeti. Oud-iii inister I )e Thietities was eet i K hertsfiguu r. Falck had

eeti zekere repittatie gehad. tiia:ir was teruggetredeli.
Cip 1 3 februari 1 82(1 was te l'arijs de bcoogde Fratise trootiopvolger, de duC de Berry

vertizoord. 1)e ruk tiaar rechts in Fraiikrijk, die deze nioord veroorzaakte, Zoll
Willefii i terk iii de kaart spele,1. m.iar ook tot tiieiiwe coinplicaties leideti.'w
Willetii I w.ititiou,vde Vati Hogetidorp. l)eze liad iii zijii grote rede iii de Kaiiier
\'.1,1 24 dece,iiber 1819 het (eerste) voc,rstel voc,r de tietijaarlijkse begrcitiiig
aigeste,iid. Hij had zich daarbij weI,liet cipeillijk over lilillisteriele veratitwoordelijkheid uitgelaten, 111.7,1r hij werd steeds feller iii zilii oppositie. Oridaiiks zijn recelite
otitslagals,iiinister vati Staathad hij het gewaagdopeiilijk iii de Kanierdekoninklijke macht als te absolutit e,i als otigroiidwettig voor te stelleti. Het is tiiet moeilijk
zicli bu betiaderitig voor te stelleti waarover Willein i zicli zorgeti tiiankte.Was Van

i

1

'

(.t·d<·tiL.,·ti,L'L,<·11.
"

Wille,ii ll'.

VI11-1-p. XX 111 - XXVI I i e,i .396 e.\·. et, ti t et i i.iiiie J .A. l icirtiew.isser, 'Kc,tii,ig
i· ·rh·di·n iii t·t·it tirrc·/ciliti'(· coilk:\1. Anisterda:ii 1989. p. 151. p. 394 e„ 395.

A-i·i·L• ·hiL'

(ic·d,·11£,st,tkk,·11. Vill-2-p. 232: C:olet,bratider, Iii/h'iii //. p. 52 eii 53. Het ge,·raagde
\retsofitwerp iiiipliceerde eeii Hoge 12.7.id, de iiistatitie waarbij iiiitiisters zi,udeti kutitieti

\\·ordeii a.itigeklitagd. Wille,ii 1 legde iii zijii tiic),idelitige atitwoord aai, cle Prilis geeti verbatid

tuf4eli de rechterlilke orgaiii,atie elitiii,iisteritle veratitff·oordeliikheid (p. 235). w.iti,iet „·il
zeggen dat hij dat verbatid litet zag. 1)e .1.itidratig vati de l'ritis op heide kati zeer wei
''
.'

bijgedrageti hebbeti aa,i het verzer v.iii zilii v.ider.
1,1 Bililioiliflite Hi>toriqtle, r·(,1. XIII, l'ari4 18211. p. 8-2(1. 'C otifillOr.itioili Sur 1,1 Sitilatioll
actuelle de 1'.iys-8,19': vgl. (li·th·,16·111*L·,·,1, VIII-1 -p. 4119.
1)e co,iserratieve \\·ei,di,ig leidde iii Fratikrilk tcit oticlergroiids ,·erzet eti ti)t de opstatid der
(:.irbotiari iii 1 >422. die werd lieergesl.ig.11. \,-at cell tilettwe golf v.111 retilgiO< lidar lirtissel
i,pleverde iii 1 82.3. Vati M.1.iliel, 11.ill zich ila.ir op ,·ciorbereid. A. Veritieerich. 'liruscelse
(ippositieper, 1814-1 H.111', p. 213-2211. hi eeti brief \',iii 1(tjittii !821 .i.iii fabills, Na. F.ihills.
6,:chreefV.iii Ma.ilieti "de ·.ire carbc,11.tri ot-illeberale liberaleti zitteti acliter het schei·iii eii
houde,i dit .illes (de Zuidellike opp„sitiepers. 1'\·V) a.iii de gatig."
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Hogendorp alleeti bezig wraak

zij 11

te

ticmeti \'oor dat olitslag of zat er nieer achter

opetilijke oppositie iii de Kameri Zijii coiitacteti met de Prins van Oratije voorspeldeii weinig goeds. Was het detikbaar dat de Krooiipritis, na de mislukking v.in Zijil
Fratise avolitiliir, geinetie zaak met Vati Hogelidorp m,iakte? Koti het zijii dat zij
beiden de katit vati de Belgeti zozideii kiezeti?
Eitid oktober, begin november 1819 was het eerste deel verschetieti van eeti
meerdelig 11elgisch boek: De |'atat actitel dit Royati,112 des Pays Bas et des maiye,is de
I' m it#lierer, geschreven door Ferditiand van der Straeteii. Iii dit werk werd heel het
beleid vati Willetii 1 11.iarde prulletibak verwezeii eii werd op hoge tooti 111iiiisteril;le

veratitwoordelijkheid eti het otitslag van de iiiiiiisters geeist. Via Vati Ma.ineti had
Willetii 1 aanwijzingen gekregen, dat er mogelijk Tweede-Kanierledeii, Willetii I
dacht ook Vati Hogendorp, achter dat boek zateti. De coinbitiatie vati dit gerricht,
zijn benarde positie tussen de elkaar vijandig gezinde rijksdelen en zijii opst,indige
zooti werden, zo lijkt het, Willetii 1 eveti te veel.
Vati Hogendorp vertiani de verdetiking tegeti hetii via eeii brief- vati V.iii der
Strieteii, die daariti doorgat-wat de rechter van instructie zich tegetiover hetii tijdells

eeii verhoor had laten otitvallen. Hij, Van der Straeten, zijii zeven advocaten
(waarolider meerdere (ex)redacteitreii vati de Obsc·rpatctir) eii de graat-Vati Hogeiidorp werderi ervati verdacht eeti satiietizweriiig te hebberi beraanid 'dotit le but dtoit
le retiverseliient dll Gouvernement'. 139 Vati der Straeteti, noch V.111 Hogendorp
wisteil ergetis van.

2. Het gesprek tussen vader en zoon op 20 februari 1820
De veel geplaagde Willem I had iii Februari 1820 redetien te over voor eeti serieus
gesprek met zijii zoon, die het otiderhoud illet Zijll vader zo letterlijk illogelijk
vastlegde. Het gesprek had plaats twee dagen na de indienitig, op 18 februari, vati
het tweede voorstel voor een tietijaarlijkse begroting. Wille111 1 opetide het gesprek
met de

vraag: Beli je het ertiiee eens dat liieti zich aaii de Grondwe[ 1110et holideii,

zoals zij is, zonder te speculereti over wat beter zou zijn? 1)e l'rins reageerde
bevestigeiid eli dat was wat zijn vader wilde horen. De Grotidwet z\veeg erover eii
daarom bestond er naar de letter geen ininisteriele veraritwoordelijkheid. Zo wist
Willeni 1 dadelijk de pas afte snijdeti aati zijii zooti. lieagerend op diens briefwaariii
deze zich voorstatider had verklaard vati ininisteriele verantwoordelijkheid,
zet
Wille,11 I otideriiieer: 'lk was er v66rde grotidwet' ('Moi,j'existe avantla constituti1411

on').'4' Misschieti was het om Zijn zooll te apaiseren, dat hij verklaarde geezi
principieel tegenstander te zijn van niitiisteriele verantwoordelijkheid. Toen zijii
20011

daarover met hetii in discussie gillg, Zei Ilij

1..

Aldus Vaii der Straeteii aaii Van Hoge,idorp, 12 itiaart 182(1, Gedctil:stickke,L VII[-3-p. 3()5.

4

Zie. iii (ic,le,il:sti,kki·,1, VIII-2-p. 232-234, zon ad,'ies over het tweede voorstel voor ee,1 |lijarige begrotitig door hetil uirgebracht iii de Raad val, State eli tevens toegezi,ildell.lati zijil

1

vader.
1

11

(kdoiksttikketi, Vill-2-p. 235.
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"Vi,11+ me parlez de 1.1 re0pu,10abilite def lilitlistres. Je ti'en reux pas. Je 11'eli peux pas
avoir .ir'ec 'c<pace cl e 111 <)11 g )1I verileilietit. (... ) Il est possible que dalls vitigt a Ils ce
·'lli

9·sttliie <c,it 11011: 111,2ic, 111.111iteiiatit i| tie peiit tiie coiiver]]r.

Willetii I zei korto,11: 1111 tiiet, 111.,ar later titicwliieti weI. Op dat 1110111ent ill 182(1.

met zijii soort \·,iii regieiii, koti hij die figutir tiiet gebruiketi. Hij sloot deze echter
tilet tilt. Zilii •soort rati regertiig \\·as die illet de Kotiiiigals regeritigsleider, de positie
die bedreigd werd doorcollectieve tiiitiisteriele reratitwoordelijkheid. Op de la,igere
terni ij i ) 1·,7 1 1 2( I jaar k 0 11 eell regeri tig 111et de c 01 l ecti eve fori 11 volge lis h e m keti ti elij k
1"

Had Willein I ee,1 tiobel Iiiotiefin het achterhoofd?
Verotiderstelde hij Noord eti Zi,id iii 2(1 jaar tijd met elkaar te hebben verzoetid.
\\ el ecti Fwd systee111 zijil.

\\·aardi,or hiI.ilsd.111.ils regeritigcleidergeini0t iii de collectieve veratitwoordelijkheid
toegelate,i koii \\ordell? ut belloelde hij dat als zijii zooti aa„ de 1112£ ht kwa,11. hij
zelfiii.,ar 111(,eft kieze,i? Ik tieeiii .1.iii het 1.1.ittte. Hoe diall ook,.-0|getic clit gefprek

leck Wille,ii I zeker tifet i,itierlijk overtuigd vati de gerechtvaardigdheid van een
abfolitte 111.iclit. welke tiiiiiisterifle veratitw<,oi·delijkheid uitsloot.
Willeill I \\·as weI. zo bleek tijdeiis het geeprek met zijil zoon, overtuigd geraakt rati
11 et beft.1.111 \·.111 eeii c o tiiplot iii 11 lictii ,it-te datike 11. 1 )e P riiis noteerde dat er vi,lgetis

zii'i \·aderecii flictic bestotid be taatide uit drie protiiitielite Zuidelijke Katiierleden,
1)otrenge, 11.e\·phi,19 eii (;e,idebieil eli het Noordelijke lid Van Hogendorp.'44 De
K 01, itig verweet zii,1 z 00,1 vi a bep aaIde cotita cten iii de kaart te spelen vii ii di e tactic.

'qlit Velilerit Se mittre datis 111,7 place' eti die heni telislotte zoliden whrappeti
'ci),iifiie 1111 ti,overi d'hotioiiiie'(p. 2.37).Jij hebt mij ste,iimeti gekost bij het budget
met je .1.1,1,11(,edigetide hatidgebare,i iiaar V.iii Hoge,idorp iii de Tweede Kailiereti
jij otitvaiigt het lietitliti vati de oppositie.Jij I.iat je gebruiken, watit jij verschaft hen
e.11 alibi (p. 236). 1)e rediiieritig v.iii Wille!111. hoe de t-actie tot 'zijil wegbezuitiigilig' zou kotii e ti. laat zich als volgt rei·otistruereii. Eerst zou eeti Kam ertiieerderheid
de tie!ija.,i lijkfe begi·(,titig bl i i,·eii atitelii tite 11, \\,ti,11-dc,or Wille!11 1 atliatikelijk \'.1,1

eii (,tidergeschikt Zoil „·(,rdeii :I.,ii de Ka,iier. 1)ezell-de Katiier(tiieerderheid) zoi,
d.1.irtia de erketinitig vati c<,Ilectieve mitiisterille verantwoordelijkheid atilwingen
oti\·el eeti iiiitii3terie iiiet eeii eerste tiii,iister, die lietii, de Kotiitig, zou verdritigeti
ilit Zilii positie 71£ regeringfleider ('9 place'). Tetislotte zoil men de dan alleeii nog
ce re 1110 li ieel relez·aiite K 0 11 ilig wegbezli illige 11.1 )e aligst woil het vati liet rerstarid

bij Wille!11 1. \\·.itit er ,%·,19 tiog tiergeris iii Europ,1 eeti Kotiitig wegbezi,itiigd. 1)9

fitiaticiele coii,potient iii zijii betciog is belangrijk otiidat het aatitiemelijk iiiaakt dat
hij d.,clit aati eeti \·reedzat,ic ,itilatiki,ig volgetic her Etigelce Gcetiaric), niet eeii
wr\\·ijderitig door middel \·ati ge„ eld ot-eeti cozip
De grote atigst rati Willetii I roor eeti Tweede-Katiieriiieerderheid. die zich tegen
hell) 2011 keren en die erketinitig van mi,iisteriele verantwoordelijkheid zoo
aId\\· iii geti. blijkt zlit otklitikt dc,or iii ilitlatiligeti tegeliover zijil kabinetssecretarie

13

(ic'ch·lik ,11£.k' ·11, Vill-2-p. 2.55.
"' Iii 1%4411 ZOil inderdaad eet, begin getii.iakt worde,i tiiet de i,ir·oeritig vati de Iiiini,teriele
rer.atit„·ciordelijkheid. redeli i·cior Wille,ii I ciii .ifte treden!
1

'" (A·dc·,ikrn,Lk,·ti. Vill-2-p. 232-237. Willetii I iii)ctiide tegetiover zon zoot) tilet Van dir
Straete,1 eli zij,1 zeveii .idvi,cateii.
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c,ri,vesti,is iii 182(). Wille111111.ici hetii op ceii keer gezegd dat het erketitieii vati
tilitlisteriele vii.ilitwoc,i·dilijkheid gelijk z<,il st.1.111 .1.iii abdicatie. tlS
13ij ecii atidere gelegetilieid zei de Koiii,ig:(ik ,·eitaal eii parafraseer)
Ik krijg m ij 11 zili. 1)e proced u re die ik v o ors chi eet voor het o iits lag v.iii Katiicric deii

is het bewijs. De Katiier heeft deze uitiiig \·aii iiiijii kotiitiklijke wil volledig
geacceptecrd. Nietiiatid dilrtile er tegc11 iii te gaaii. 1)aaruill verlailgt'11 ze zo 11.1,11
eeli ititerlitediair tusseix heii eti de Kotiitig. 1)aarc„11 prateli ze steeds vati regeritig
en richten ze zich op de niinisters om d.lartiiee het colitact met de Konitig te
146
1.iat tiiij gelieel vrij. 1)e bepalitig niaakt tioch meldilig
vertiiijden. Art. 75 Cirw.
vati Iiiinisters, tioch vati eeti 111iiiisterie; ik kati betioetiieti wie ik wil ot-nietiiatid
betioetiieti, watitik lieb de i,itvoeretide tiiacht: eris geeti ititertilediairiii de perso011
vari wie dati ook; de agetiteii (lies: de 111itiickrs ot- sta.itsradeti) die ik gebruik
olitletien alleeti aaii niij huti gezag. Me'11 treedt b,iiteii de geest vati de Grotid\\·et
door otiophoudelijk over die illillisterifle veraiitwoordelijkheid te sprekeii eii over
ee 11111 in isterie oiii daarm ee de Ko n itig il it te wisse 11 ei 1 0111 de debatte i i te o titwijkeii .

Het is eeti stilzwijgetide beketitenis v.111 hmi zwakheid. Zo batig zijii ze 0117 illij te
Zle 11.

147

Up ecti zekere dag zei liij:
"Waaroni beschuldigen zij de tiiii)isters? Wat zijii de tiiitiisters? Volstrekt
11iets...Ik kati zotider iijitiisters regereti, ot, watitieer ik her goedvilid, Wic illij
goeddutikt aati het hootil van de tiiitiisterieele departementetz plaarseti, .71 was
het ook eeti vati tijijii paltie,iiers; watit ik, ik alldii beti de 111,111 die liatidel, eti
"
voor de dadeti der regeritig verantwoordelijk is.
Hij kotibest zoiider tiiitiisters, ze steldeii niets voor, hijalleeti was veratitwoordelijk,
eliz. eliz. 4 Zo uitte zich de 011111acht vali lie batige liiotiarch tijdetis de crisis rotid
de begrotitig iii 182(), terwijl hij eeti jaar later poclite dat hij de vorige winter ook

krachtiger illiddelen had kurineti itizetteii, niaar die nioest bewareti voor grote
zaketi . Bovendien trok d.lt, voegile hij toe, te rec 1 aa 11 daclit. 1) e Kal 11 er 111 Liest nia.ir
de illusie vati liaar illacht hoilliell.14"

1)e grootspraak vati de onzekere Willetii I dat „its,luitetid hij veratitwoordelijk was,
De mitiisters h.iddeii behalve eeti Led aaii de
stond haaks op art. 76 (irw. 1815.
Kotiitig (,cik eeti eed op de (Irc,tidwet atgelegil eti kotideti „iii die redeii .11 gecti
blinde dieiiareti vati de Vor3t zijn. 1.)it illaakte de millisters illedeveratit\\·oordelijk
\·oor de liaticiliaviiig er\·aii, wat ile bedoelitig \,·as \·ati Vati Hogetidorp. 1 )aar de
511

Kotiitig persootilijk ook eeii eed op de Circ,iidwet had afgclegd, was de (irotidwet

':
1

l„

)e (;ri)\'estmi/' ·tits im'111 ,irs. Suitpct,irs ifi'iwraphiqtit·j, Saitit-(;en,iai,i-eii-Laye 1857, p. 52.

Art. 75 (;m·. 1815 1)e Kotiitig stelt tiii,iisterifle departeliteliteit iii, belloellit derzelver
hootileti. eti olitslaat die tiaar welgevalleii. Hij roept, zzilks geradeii ourdele,ide, eeti ot'tileer
derze|veii, toI bij„·otii,ig der deliberatieii ill dell 12.tad vati State.

/1

)e Grc,vestitis, l.,1 Coith;rana· de L,Iidny, p. 1 (31)- I t 12.
t" 1 )e (;rovestitis. (74·dctiks,hrith·,1 1 9,1, der Dity,i i„iti .j,t,isda,ii, p. 12(1.
1)e (;ri)\,estitis. l.,1 CA),1/i;ratice dc Limircs. p. 1(1()-14)2.
1

11 ,

Art. 76(inv. 18 15 Oilvertilitider,| de verdereii itihoud van deti eed, \r·elkeii Lieil Klillitig
goedvilidt Jaii de hootileti vali 111itilstertele departeliletiten (...) voor te schruveit, wi,idt licti
d.t.,rbij opgelegd getrouwheid aa,1 ile grotid\vet te zwereli.
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gelijkelijk bindetid vi,or hem eri de mitiisters. Het grote ptlbliek hield de Clrotidwet
d.iii ook voor de hoogste wet v ,or Koning eti tiii,iisters. Alleen wie zo ver King de
Kotii,ig b„veii de (;rotid\\·et te plaatsen, zoals Vaii Maaneti, voor wie de eed vati
de mitiisters aaii de Kotii,ig voorgitig bove,i die op de Cirondwet, kati uitkomeii
bij het aut(,cratische stindptitit rati Willetii I.
Wat liet 'o,iophoudelijk' preketi over initlisterifle veratitwoordelijkheid betreft.
deze uitspraak had 111eer te maken iiiet de belevitig vati Willetii I dati illet de
realiteit. Nietiiaiid vaii de Noordeliike Kainerleden sprak er in 182(1 over en van de
Zi,idelij keledeti durtile tiiaareeti kleitiegrc,ep opetilijk voordie figuurop te kam eii.
Achter de flicade rati de volgeholldeti ontke,itii,ig was Willetii I kortom voortduretid bevreesd ;001- tiiit,isteriele veraiitwoc,rdelijkheid.
Uit liet I.latste citaat blukt teti•,lotte de Iieigitig vati Willein I (,iii op eeti oneigetilijke
tiiatiiergebrilik te tiiake,i vati de koninklijkeotischendbaarheid. Hoewel het bestaa,i
daar\·711 iii de liphim brides van 1 8 1 6 eii 1817 was ontketid, otiidat de figtiur niet iti
de (irotidwet sto,i d. zoii de regeri tig deze figi,Li r rotid 182(1 gaan hatitereti 0,11 kritiek
te si,ioren. Iii het regeritigsbl.id de h,1 P,irri,11 vati 4 augusttiG 182(1 (p. 3), eeti vati de
opvolgen vall de Eph &m cgridts. heette het bij\·ciorbeeld dat eeti oppo itiepartij die
kritiek uitte op de regeritig daarniee aaii de Konitig zijit onschendbaarheid ontnam.
1)e bcwdsc h.,phierrati waf dat oppositietegeil de Kolliligiii et wastoegestaai i. A,igst
van itidividitele Kainerleden o,ii de Kni]itig zelts maar persootilijk aan te spreken
exploiteerde Willetii I door crop te staaii dat Kiiilerledeti zicli tilet kritiek direct tot
heiii riclitteli eti niet tot de 111itiisters.
Hierl, cive,1 bleek dat de hiilpvaardige
Ketiiper deze ·etis ,·ati Willeiii I zoi, verdedige11 iii de Tweede Kaiiier.
1:1

3. De 'sanienzwering' van Van der Straeten
)e lij,·ige drii k i, ct·keii 11 iet de titel I)(· /Wat ,trnit·/ 41,1 Roy,itti,ic· dc·s /41)'s B,Is et tic·S mo),(·its
dc /',1111(:lion·r.1 2 vati Vati der Straete,1 be\·atteii een eitideloze filippica tege,i de ecotiotiii1

whe wetge\·ing et} politiek vati de regering rail Wille,11 1. 1)e auteur was. tiet als Van
Meelieti iii dc 0/,sc·i'im·tir, ma.ir \\'el eeii kleilie \ierjaar later, tcit de coticlusie gekotiie,1
dat er ee 11 L (,111 ple xe 5.7.11 e iizweri Iig va! i de Iii iii A ter tege,7 de Koti ing eti het I·01 k gaa tide

\\as. I k goede ei, reclitvaardige Willetii 1. zo heette het, werd roc,rtditretid mi<leid,
redeti waar„iii tiii,iisteriele veratitwc,cirdelijkheid Vorsteti volk zou iiinete,i gaaii redderi.
Iii latige (11 weitiig gfreiiiatiwhe tiiteetizettiiigeii flocifile de, volgens eigeti zeggcii

c„iervaren, fchrijrer zich uit over eeii br,indeii de k„·estie. Hoe z(,uden de tili,listers, die
als geratlitieerde i,itrigaliten iii oofterse despotei] het latid ecotioiiiisch naar de atgrotid

roerdeti. verwijderd eti bereclit killitiell wordeii?

1-' Clp 15 jilli 1 822 zou her Nciordclijke Kaliierlid Warii, zich openliik over dit punt beklagen
iii de Tweede Kainer. Liever sprak hij tegeii ee,1 111iiiister. walit dati cprak hij ran inall tot

liiati, terwijl hijtot de Kotii,ig spreke,ide zicli Iliet tegeno\·er een geliike partij uitte. lila.ir
tegetio\·er eeii ver boven heni verlieven instatitie. W.irin weril cip dit putit door meerdere
K.ititerlede,1 bijgevalleti. HTK 1821 - 1822, p. 3(,6.

" Vert.iald:

(M,i·i ,/c·n trec·nittic,rdte,·11 st,1,it im h,·t K,initikriik d,·r .\-i·dc·r/,indi·,1 iii dc titiddch·,1 dic· ic

1,1·114·ttir,1, Ii,eerdere dele,1.13rtissel 18 19-1 821.
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Vali der Straeteti was eeti overtuigil .iatili.iliger vati de theorie vati Betij.1111ili
Coiistaiit. Los vati \#at hij alletiiaal beweerde, h.id hij op t,vee hootilputiteti
volk o nie 11 gelijk: de (;rotidwet vati 1815 leetide zich uitsteketid voor C:oiistatits leer
eii het regietii vati Wille iii 1 bood daarv 0 or geeti ziclitbaar, laat staa,i ce 11 begrij pelij k

altertiatiet. Hit hulde itiitiiers de legititiiiteit v.111 Zijll illachtsuitoet-etiitig tot dati toe
iii Iieve|eii. WaI er tijdetis de rechtszaak over het boek vati Vati der Straeten bij de
verhore11

tiaar buiteli kwatii, tiiaakte de oiiduidelijkheid alleeti iiiaar groter. Voo,de schrijver sprak het vatizelt d.it iii Zijil ogeil folit regeringsbeleid aaii tiietiiarid
atiders toegereketid kon wordeti dati aaii de tiiinis[ers. Daar0111 dietide Willetil I het
liele otideugdelijke stel te untslaa,1 eti nioesteti zij worde,i aaiigeklaagd (aati het
utitbreken van eeti Hoge Raad gitig de sclirijver voorbij). Wat de finaticieelecotiotiiisclie deiikbeeldeti van Vati der Straeteii betreft, daarop was de kritick v.iii

Vati Alpheti en atidereti iliet ilials.
1)e zaak kwatii iii het Noorden iii het iiie,iws via het Aciverte,itieblativatic) deceniber
1:4
1819, eetibladdatpassindsoktoberverscheeti. Itihet Zuiden gat-de Obst·rv,ite,ir
zijn eerste itiipressie v.iii het boek iii de atlevering vaii 22 deceinber (XIX, p. 397)
Vati der Straete11 kwat,1 iii de gevatigeizis eli zou iii twee ilistanties 111.iar lietst 14
155
Hij werd veroordeeld, 111aar eetitii.121 ilit de
lailgdtirige verlioreti otidergaail.
gevaiigetiis bleet' hij doorgaaii iliet PLibliceren. Hij riclitte ook eeti kratit op die
vt,oralaaii Van Maaneti hetleveti zuurzou m.iketi.'5" Valiwege zijii plotselitige dood
pal tia eeti veroordelitig iii 1823 trokketi velen iii het Zitideti de coticitisie dat hier
I F
Vati Maatieti kreeg daarti,ee de
sprake was geweest vati een 'assasitiat jitridiqtte.
zoveelste streep op zijn kerIstok.
15.9

,

4. De ijzeren logica van Van Maanen
Nadat aliibtenaar Vati Ewijck vaii Onderwijs her eerste deel van bet boek v.in Vati
der Straeteii gelezen had, schreet- hu .iati Willein 1 dat het iii zijn boosaardige
strekking alles overtrot, Wat tot d.in toe ilit de peti vail kwaadwilligeti gevloeid was.
Het verdietide volgens heni gerechtelijke vervolgitig eti hij stelde daarotii doorze,iditig tiaar Justitie voor.15» Vati Maa,ieii zou ecti. zoals te doeti gebruikelijk,
behooilijke steeii bijdrageii aaii de vervc,lgiiig vati de aittezir, zoals hij dat ook zou

D.F. van Alplieli, 'lets over de artiioede eti het gebrek aaii arbeid, iii betrekkilig wt
st.lathuisli„ildkutide eil sta,itkulide'. .11,Wazi/1 1,0,1, /u·t .·In,ic,111'irt·n, 1 8241, p. 59 eii 289; Ecii
00111itietitator iii het Letterkii,id'.4 .11,4,1/,bi, 1819, 1' scuk, p 513-521 beoordeelde het boek
vati Vaii der Straete,i als dik, log e,i o,ibekookt.
.
Opnchter was Jeaii-Baptiste-Guislaiti Wallez (1783-1 847), uitgever van Dc illial:z,litic of L,·
: *

1 i,Vilatit. de Bihhi,thAilit· Bel*,lite. het .4,11,i·rte,iti,·blad eti de Flati,beati. Hij vluchtte iii 1 822 twar

Patijs. Zie ll. 1)etiioutin, Bi,wn,phit· .Fitio,icile dc Bilqi,vic, Bnixelles 1938, tonie 27, p. 76 - 79.
'" (:,ileric Histi'ri'Vic diws (:,11,tti,ip,irai,1.,·. 3' editioll, Motis 1 827, tome 8, p. 4(19.
15'
Op 3 jaiiuari 1821 versiheeti L'Ai,ti ,/ti R„i et ch· hz Patri ·, later o,itgedoopt tot Lt· Belfc, W.1'.
Sautijii Kluit. '/lieblad-vem,(Vinecti iii 11'(®9 /8 15- 1830'. 11ijdrage,1 voor de vaderlatidsche
geschiedetiis eli Oildheidkullde. derde reek3. decl 6, 1 892, p. 3(17-394, p. 357.
Verliieersch, 'llrussel5c opilitepers I H 14-183(1'. p. 484.
./
NA, St,latssecretarie, 5661,15 noveliiber 1 8 1 9.
:
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doeti .,al, de ver,·c,lgilig r.iii dielis Zevell advocateli.

1-)ezen

tianieti het iii huti

116'loirc· ,) coits,1/ter'<" overigeits ti,rineel alleen op voor het boek en niet voor de
aitteur. Vati Maatic'11 zorgile errocir dat Vati der Straeteti I·eroordeeld werd (cle

Reclitbatik \\·ees de beschuldigiiig ati tiiaar het Hof veroordeelde hein).
De 112 de verschij,i i tig r.iii het boek silel gealarnieerde Vati Maatieti r.,akte achterdoc-htig tc,eti liu vertiam dat de auteilr iii tiailw colitact stond liiet Doticker, eeli vali
de redacteurs v.iii de geliate 0115(·riwtcitr. Van Maalieti liet daarolii de auteur .iati huis
bez<,cketi eli niidervrageli dc,(,r eeli aliibteriaar rati het OM. 1-)eze schreet-aan Van
Maa,ie,1. dat hij vatiwege dietis sleclite Fr.ins was g.ian twijfeleti aa,1 het auteitrs,cliap
\·ati V.iii der Straeteti. Was deze wellicht tiiet tiieer dan cell Stroiliall?. illen had
lieiii 111 eeii cati- gezieii tiiet eeli olibeker]de. 1)eze gegevelis volideii iliteraard Ill,11
1, ,

weg tiaar de Koiii,ig eii werdeti o,iderdeel van zij,1 complottheorie.
1)e \·er\·olgitig \·a,i de sclirijver was gebaseerd op een otivervalst stialtje Ma.itiiaaiise
logica. Vati der Straeteti en de zeven advocaten hadden zicli bedietid vati de
"z , zeer gelietkoosde killistgreep mii olider deli dekm.iiitel,·:iii de hoofdeii cler
mitiifterieele departeli,elite,1 te lickele,1. iii den eigetilijkeii zi,i de ko,ii,ikli.ike m* ht
eli ile dcadeti \\-elke v.iii Idel Konitig afl< meli op eciie schelidige wijze .1,111 te
1,11

1-.11]JL·11.

De Kotiitig aatigeratid via de mitiiste,·s? Dit leek de wereld op zijil kop gezet door
Vati Maatie 11, 111aar dat go Id iliet ill zijn detik were Id. 1 )aariti \\·aren min isterK i iii 111 ers
sle c hts o ti ve ra li tw 00 rd elijk e ll itv oe rd ers ,·aii bevelen, wat de .lu teu r eli de ad voc a ten

rolgetiv Vati Maa,ieti liaturirlijk wiste,1 ot-hoorde,1 te weteii. Zij liete,1 het ecliter
wel itit hi,11 hooid (,iii de Kotii,ig perfootililk aaii te valleti. 1)oor tiet te doeii alsot
er mitiisterifle \"eratitwoordelijklieid tegello„11 de Tweede Ka,iier gold, deden zij
het \ 0(,rk(,ineti alsot-het hi,ii \·rij stotid de tiii,iisters te bekritisere,i (hitii ki,iiftgreep)
Hitii opzct \\ cif ecliter dat zu tildii•f itidirect ·,tratteloo:, ecti aatival ko,ideii ducti op
de k(,tiitiklijke illaclit eli op 's Kotiitigf belcid. 1)it 'schetidig aa,iratideti' was iii de
uge,1 v,iii Vati Maatieri iliter.iard stratliaar.

Tot die doortraptheid waarvaii Vari Maatieii uitgitig, was de ariiic Vati der Straeteti,

gettii,ge ziiti teksteti, tiiet iii staat. Iii zijii belevi,ig bestotid sleclits de verheveti,
otischeiidbare Ko,ii,ig r.iii C ,tistatit. die hij tiooit persootilijk Zou durveti aa,ivalle,1.
Voor de rechterf, die over de zaak ilinestell oordeleti. lag de z.,ak niet zo simpel,

\\ atit vati\\·ege de grotidi,·ettelijke \·rillieid vati Iiietiitigfuiting was het geetiszitis
stratbaar 0111 zich in public-aties eeii voorstatider te betolien vall nlillisteriele

reratitwoordelijkheid. 1)it tii ,clit ecliter alleeti iii de Form vati eeti getiiatigile
iiietiitigGi,ititig. Wie bijv„orbeeld het regietii aativiel \\·egetis het onthreketi vati
m i li A terie le ve ra ll tw 00 rd e lij k h e id giti g te ver. Zij ti zeveii a d voca te !1 ve rk laard e„ dat

\\·at Vati der Straeten gepilbliceerd had iii essetitie overeer]kw,7111 met \\·at het
T\\·eede-Katiierlid Vati Hoge,idorp opetilijk iii de Tweede Kanier h.id gezegd eti
dat hij daaro,ii de grens v:iii zijn rrijheid otii kritiek te levereti iliet had or·ersi-hre-

Voor liadere literatitur over de verrolgitig. zie bet artikel r.in l'aul Bergtii.11< over Vati der
1

"11

Straete,1 iii ile Bic'.emphit· .\;iticin,ih·, ti,tiie 24, p. 12.3.
( :(·ch·,ti ,1, 1 ki,c, i. VI11-2-p. -177-49-1. me tian,e p. 479.

w (A·,h·,iksm/kib,·,i, Vill-2-p. 489 (Vati Maa,ien a:iii V.iii der Fosse. 2 februari 18211).
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den. Maar Vati Hogenclorp was iii de Katiier tocli ziiitider coticreet geweest e,3 liu
had al helein,ial tiiet tiiitiisters reclitstreeks aangeklaagd
11 de rechts zaa k teget 1 liet A l ti,i ,in· ,1 w„sititer, de solidariteitsverklaritig v:iii de zeveti
advocateii, vaii 10 jaiiuari 1824) gitig het otii de volgeiide passage:
1

Tout Belge a le druit ile publier ce qu'il croy.lit utile ,1 sciti pay# et priticip.iletiielit
d'attaquer les .ictes de I'JutoritE· exOcutive. tc„ljoitrs diipi,+Oe, il'aprO l'hi,ti,ire ct
l'expOrietice cotitelitporailie, i agr.Ilidir ses pl)livoirs aux liOpelis du tri,tie et ile 1.1
liatil)11.

•• 1,•1

Te beweren dat het tlitvoeretide gezag .ilIijd geiieigd was oiii zijii ber·oegdheden
uit te breideti tell koste vati troc)11 en ilatie, aclitte Vati Maatieti stratbaar. - EL'11 g(,el
arrest iii de assiseii zal heii stil tiiakell als lilltizell," schreet-hetii ein vati zijii
Anbtellareti. un
Na hull schorsing voor zes maanden, liaiiien Parijse advocaten de taak vati huti

Belgische collega's over, waiit de zaak kreeg iii Frankrijk veel publiciteit. Vati
Maaneii wist weliswaar deze on&velkotiie ptibliciteit te beperkell,144 iiiaar koll Iliet
voorkomiti dat de zeven advocaten begin april 1820 werdeii vrijgesproken. 1)it g.it
aatileiditig toI grote feesten eti serenades iii Brussel, waaraan opetilijk werd
deelgetionieti door de l'ritis vati Oranje. 1)e zaak bracht al met al enorme sch.ide
toe aa,1 de regeritig eli vervreeliidde het Zuidell ilog verder vati het Noordeii.
Tijdetis de verhoren van de zeveti advocateti was ee„ bepa.ilde stellitig v.iii de kant
v.711 de otidervragers van het OM bijzotider opgevallen. Deze luidde dat eeti publicist
die ee11 mitlister aariviel, daartiiee de Kcitiiiig aativiel, walit een millister,vas 'litle
6111.itiation de lasouverainete' ot'op zijii Hollailds eeti 'llitvloeisel vaii de soevereitiiteit'. Een aanval op ecti 111itiister stond daardoor zogeti.,anid gelijk .3.111 ee,1 7.ilival
op de Kotiilig. Bij gebrek aan toelichting begreep vrijwel nieiiiand wat er bedueld
werd. Er werd dati ook de draak gestoketi tiiet de iniiiisteriifle leer der uitvloeisels'
eti inet het 'uitvloeisel Van Maa,ien . 165111.lproduct daarvan was tiieuwe publiciteit
,

over tii inisteriele veratitwoordelijkheidinher Noordeti. Het gitigoiii artikeleti, die
hootilzakelijk iii dii kratit verse-hetieti, iii het (tot 1822) utider B.*lgische leiditig
staande Acivert,·i,tic·blati, dat er uiteraard op uit was het Zuidelijke gedaclitegoed
iii het Noordell te verbreide,1. "'1 De overige Noordelijk bladen dedeti vrijwe| 11 iet
1,«

tiiee 0,11 de Belgeti tiiet iii de kaart te speleti. 1 )e jareti later zo progressieve
/
Arn/it·msche Cottrant
suggereerde iii de atleveritigeti vaii 1 eti 8 mei 1821 dat ter
6, S

",1 Olitleend a.111 Lue Frati ·ois. 'Elite eii (;ezag'. C;etit 1987, p. 1494.

" Ged,·,iksti,ki,·,i. VI!1-2-p. 493.
' ' 1)2 Rt·,wmmit: 1 9 niaart eli I .,pril 182(1: ,·gl..-|t/1,1·ritiltit·li/,id. 25 litaart 1821).
"'i .4,/1,t·rn'ntit·b/,id, 25 tiwart eti H april 1 82(1.
t'·' Wallez blect- rot 1 831 I m Pariji. Het .·1<hy·rk·,im·blad liatidhaatile zich (,tider zuil opvc,lger Jail
Jastier Ver\·ecketi, bleet-kritisch, maar kreeg ee„ 111eer Nl,Orilelijke sigiiaruur, Cled('116·tickkt'ti,

"'

1,/

Vill-2-p. 536-537.
Waardik,r ui,k de theorie vati C:otistatit terfprake kwam. Zie Advim,iticb/,id. 17 eti 19 jaliuari,
25 en 29 iii,Iart, H. 19 eii 22 april, 1(1 juili, 4 eti H lic)veitiber eii 13 dece,iiber 182(1. Het blad,
dat verscheen v.iii 1 8 1 9 tot 1833 waj qua kritische geest de iturganger van de Andwi,ische Coltrailt.
1)eze kratit liet zich iii 1 822 (1 9 1-ebniari, 2, 9 e,1 3(1 ju 11. 1 4) ei i 1 7 decetiiber) al ·issclei id positiet-

ell I legatiet over illitlijtentle verailtwoordelijkheid uit. Voor 1 823, zie de atleventlgell val 1 26 jill ji
eii I cii 15 juli.

22(i
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vc,orkolii iii g r.iii een inaclitsovertia,11 e door een Tweede-Kaniertictie (bedoeld werd
uiteraard eeii Belgische nleerderlicid) het latid welliclit niaar beter van tiiinisterifle

\eratitwoordelijkheid verschoo,id kon blijven. Ciroot was trotiwens de angst voor
\·ervolgitig. De ititititidatie vaii de pers „·as co,iipleet vatiat-het ilioilielit dat in 182(1
aan eeti Allisterdal,ise redacteur Wilimer"'' zes jaar celstrafen betaling vati proceskofteii \\8 opgelegd \·oor ee,1 pa.ir c,Iitiozele. pesterige artikeltjes iii het (.'topiaansch
11 'c ·L,h/ad. '7,

1)e 'uitvloeisels' kotideti vindsdieti vrijwel otigestoord huti gang gaan. Zo kon Vati
Maatieii tijdetis de behandeling vati de tietijaarlijkse begrotiiig bewereti dat "alleeti

eeti grc,iid\\etslierzieiiitig de a:ird van de doc,r het parlement gruite kritiek
toelacitbaar Ikoxil maketi" eii op 29 niaart 182(1 zoi, tiiinister Six de Kamer
\oorho,ideti dat deze zich "tiiet vati het gezegetid spoor vati gehoorznmheid aan
-1-1
eetie wertige ei, vaderlijke regeritig Izoti latetil atleiden.
l'AIZA(;RAAI- 5
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1. Pirson, de zogenaarnde 'dollenian' uit het Zuiden
Op 5 juli 1 822 maakte de (1(, te,irijk4e ,imbass.ideur iii eeii bericht aaii Metternich
frecia.11 i,ielditig vati eeti rede vati hit Tweede-Kamerlid l'irsc,n voor Nai,ien. 1-2
1)rie.1.1.ir al. v.iii tiiedio 1819 tot tiiedio 1822, wa< deze heni opgevallen door zijii
'17/

'(,pinions dOniagogiques et la ·6110metice de Qes discours.
Fraii oic Pirsoii (17651 8 5(1) tia 111. als hij pres e tit wa<. \\·.it vakeriliet dati wei h etgeval was. iii derdaad ii ooit

ee,i blad voor de motid. Hij was eeii ilitgesproketi lieftige natutir. maar al stoorde
hij zic|1 11iet 2311 c ,tivetities, Pirson dacht op de eerste plaats 11.itiotiaal eti iliet iii
teimcit vati Noord ot-Zuid. Hil \vilde het kotiinkrijk behoedeii vocir de politieke
eti fitiancifle o,idergang. Hij durt-de als geeti aiider hardop te verwoorden hoe de
z.iken er \verkelijk voorsto,iden. Hij uitte zicli bijvo„rbeeld radicaler dan eeii m,iti
als Gendebien. wietis de,ikbeeldeti hij di,idelijk deelde. Meii stutirt otis. zei hij.
cti,kken voor eeti natioilaal burgerlijk wetbork thuis om ons drieduize,id artikelen
latig.1.1,1 de pr.Iatte hot,de,1 ('pot,ratiiuserle tapis'). terwij| dat geen etikele prioriteit

" ' Wibii,er. red.i,·teur \·ati het Iti,pi,t,ius,·h li h·kb/,id e„ va,1 de (hip,trnddie,·

1 82(1. Zie

(A·diwkstiti.ki·n. VI 11-2-p. 499-5(111
1

1)eze klapdrei,Iide jaretililigiia. Eelil'ritisifchediplo!11,iatrapporteerde eilid 1826 .imillerlijii
d.it tierge, i c aliders de Wa de 11 zc) ba n g '.iret, ,·c,or h mi eige i i re geritig. ( ic,/c·i,kstit kketi. I X- 1 -p

21.3. Vati Hogetidorp i,oteerde in 1828 cip basic ratieeti uitl,ititig vatieet, zooti "hij ttieldt !11ij
d.it al de d ru kkers eli ilitge vers (i,i Al tisterilaiti, 14-V) iii de vlugt zijii. 11 iet alleeli uit v ree 4 voor

de f,·etteli eti regtbanketi. iiia.ir nog veel tiieer voor onderhatidse bedreigitige,i."
(;t·di·lik,tili'L·i'11, IX-2-p. 883. brief-vat1 12 deret,iber 1828. waariti hij (,cik ref-ereerde a.ill r,·.it

het Zilidelijke K.illierlid I)e Serret ill zijii rede bij de begrcitiiig vaii 1826 'la police des
joilrnailx' getioemd had.
Respectievelijk: iloniewasser..46.\' deel 11.1983. p. 247 en HlK 1 8 1 9-1 8 2(l p. 16(*
n Zie over l'irsoil, Ltic Fran#-ois. 'Elite cii (;ezag'. (;ent 1987. p. 1269-1291.
'-' 67·4·1116.,/rikki'11. Vill-1 -p. 558. zie ook p. 655 eti UTE 1821-1822, p. 3()8 (27 jitii 1822).
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heeft.'41)erechterlijkeorgati isatie diede (irotid wet sinds 1 8 1 5 voorsch rijft wordt
oils ecliter bewust oiithoude,1. Hij tioemde dit opetilijk iii de Katiier het gevolg van
'kw.ide wil, zo tiiet kwade trouw' van Vati M.,atien, die, aldus Pirsoil, rot dati toe
eeti wettelijke regeling hadged\\·arsbootiid. De Konitig perso ,nlijkhaderaante pas
moeten kimien eli toell had Vati Maalieti otiaativaardbare voorstelleti 17: geprege,1teerd (tegelijk met het derde voorstel voor de tieiijaarlijkse begrotitig)."' Na de
verwerpilig val) de voorstellen waren een aatital maanden verlopeli, was de rust
weergekeerd en zette Vati Maaneii. aldus Pirsoii, zijii beleid van het vorige jaar

vourt. alsot-er tiiets aaii de hatid was. De toegezegde. verbeterile vooistelleti FT·.ire,1
177

t l i t g e b I t' F · e 11 .

Waarom hadden de Belgen zich zo late,i nlisleiden?'-H De tienjaarlijkse begroting, iii het
kader waarvan eeti eti atider zich had at-gespeeld, was een ware lijderisweg
geworden: ' Het derde voorstel terzake had ee,1 fillanciele chaos opgeleverd. Verl
Zuidelijke leden, waaronder Pirsoii, h.adden nolens volens tiiaar itigestemd met dat
voorstel 0111 W illeni i een derde bla,iteretide liederlaag te bespareti. Hilti verotider-

ste|litig dat de toezeggitig vati de regeringeindelijk de l.ing verbeide, oriatliankeliike
Hoge Raad (alstiiede een oiiatliankelijke Reketikatiier) zou brengeti, lag gezieri de

tekst van de Grondwet voor de hand. Pirsoti betreurde achteraf dat hij had
ingeste,iid met de begrotitig

INI,

Het had daarbij weitiig gescheeld, zei hij, of- meti

had ons via die (verworpeti) voorstelleii de nii,iisterifle veratitwoordelijklieid
atliaziclig getiiaakt

r' RH7-K 1821)-1821, p. 181). eerste koloiii: vgl. Bil,lic,tl,61,1,· Bt· 104,1,· Re(,·,lil pi,litiqi,< fi litter,lirc.
1. 1820. p. 2(18-2{)9. tic,cit. 1)it hlad ver<cheeti iii 1-)eii Ha,ig op 21) noveti,ber 1818.
l'envrijheid en iiiinisteriele verantw ,ordelijkheid ware,1 er de hoofilthetiia's va,1. Al m \,ijf
atlevenilgeti i,i de proliletiieli, verscheeli het blad liiet vati f-ebruari 1819 tcit H ji,1,11821, eii
gitig :11 eilid 182(1 defiliitiefter ziele. Het k(),1 alleeti tiog achterat-,ialidaclit bestedeti aali de
debatteri over de tietijaarlijkse begroti,ig (aa,ivaard 29 111,art 18211). lied,acteur Wallez Apr.ik
v:iii het wegralleti vati collega i (de undergatig vali de ()bsrn,iltrtir iii t-ebritari 1 821,?) eti spr.ik
rati de buiideling vati krachten als vati de '1.1.itsteii der mohicatieti' vati de kriticclie pers.
1)e lil'(:escha,1/, 182(1.5. p. 133-149, toeii tiog f-el aliti-V,iii Maatieti. Apr.ik vali 111iliisteriele
willeket,r (p. 138) 2,1 gat- vcmrbeeldeti vati directe itivloed op prc,cedure, bij de drie hoge
gerecht+ho\·e,1 (p. 14(1): /di'm. 12, p 357-371. bevatte eeti zeer kritisch ittik over elen,eliteli

mt de vcr,L04,eii olitwerperi eti sprak zich mt vocir de tn.ls. Vall Hogetidogi pleitte m lie
K.iii,er ti,i.ir a.iiileidit,g ,·ati de voorrtelleti, Bildnwcil. 5, p. 1(16 e.v.. voor een onaflia,ikelijke
11<)ge R,1.ill (p. 1 1 1 eli 121)) eli tioet,ide verder uitste| daarvati otiliodig (p. 121).
Uit tiorities vaii Vii) Maane,i. ge,iiaakt bij het (,verlegover het otitweqi ill de 12aad vali State
iii jiili 18 19 iii.tak ik op dilt het oorrpr,)1}kelijke olitA·erp niet vaii Vati Ma.1,ien zelt-stati,de,
NA. V.iii Maa,ie,1 (1')(111), 1(17.

Er werd wel eeti tiietiwe coticeptwer-12.0. ge,111.ikt. Vati Maaneii bewaarde dit imtwerp eli
schreet-„p het eerste blad: "1)it c,titwerr is door den heer A. geimakt na het verwerpet, der
wet va,1182() cli,chis buiten gevolggebleve,i." A. staat veniioedelijkvoor C. Asser. NA, Vati

1

M.latieti (19(111). 113.

r' Het K,ititerlid (;:radon. die de hele gatig vatizaketirotid de toezeggiligeii van de regering eii
de instemmitig met de tielijaarlilkse begrotitig resuii,eerde iii zijn rede, verweet de regeri,ig
opetilijk inisleidi,ig vati de K.niier, H l K 18211-1821, p. 1(14.
,J

1.

Zie Bib/i„thi·qi,c Brlyiqtic, jii,ii 182(l, p. 249-2611 eti iii,veniber 182(1. p. 3(11,-335.
H7K 1 8211- 1 821. p. 4,7. 1).1.iriti zei l'irfoii: (lp eel i d.ig zal dc Kotihig dc w.tarlicid itizieli!
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" eli in 32 1 a Iit dJ lis le pri)jet de loi Jur la haute cour que 16 iii iliistres ik sotit respolisa" IMI

bles qu'ctiverj le roi.

Dat was volgens Pirson het tegendeel vali wat ille,1 niocht verwachtell vail eeti wer
die moest preciseren watineer de miiiisters a,ingeklaagd zouden kulitieti worden ilit
naa111 vaii de natie en waiitieer door gelaedeerde partijeti. Deze uitlatitig bewijst dat
voor l'irsoii, tiet als #„or (;ezidebien, de Hoge lia.id eti individitele 111itiisteriele

veratitwoordelijkheid direct satiietihitigeti. Vreeijid was clit tiiet, waiit hij tia,11,
h oe\\·el de Grotldwer daarover zweeg, de E tigelse c o iii bitiatie als vertrekpillit. Hij
M2
gitig evetieens wt vaii de trtas, ot-weI vati eeti otiatliatikelijke Hoge Itaad. die
regeriiigsdadeti vati mitlisters zoi, tiiogeti beoordeleti op hun (grotid)wettiblieid.
Daarom zoii volgetis Pirsoti de Wet cip de Hoge Raad tegelijk ook de ilidividtiele
nlinisteriele veratitwoordelijkheid hebbell iiic,eten regeleti. Met de komst vati de
onathankelijke Hoge Raad zou ini,iierseitidelijk volda,in zijii aaii alle voordie figutir
noodzakelijk voorwaarden. Dezeredeneriiig vati Pirsoti, die waarsihijtilijk gedeeld
werd door de meeste vaii zijn liberale collega's, maakt datitienielijk dat de Belgisclie
liberalen tiiet Liit waren op de positie vall de Koililig ell op collectieve illitlisteriele
veratitwoordelukheid. Wei wareii zil, tia de vergectse strud iii de Jareti 1815-1817,
blilveti vasthouden aaii de itidividucle vorm, waarvati zij 0111 versi-hilletide redetieti
tiiet kotideti at-zien. Ten eerste niet, otiidat dat een absoluilt konitigschap impliceerde, \\·at even otibegrijpelijk als 011aativaardbaar was. Teti tweede kotideti liberate
Belgische Katiierledeii (Pirsoii gold overigens als katholiek lid) zich iets atiders dall
1

e L 11 0 ilatliatikelijk e Hoge lia.id eetivo udig iii et voorstellei i . 1 )e (; rotidwet Wilde het
t i re
zo, had Meyer, de J e c re ta ri s v a i i d e g r o t i d w e rs, 0111 118 s f i e v a 11 1 8 1 5, i ii z ij i i b ri, c li
v.1111817 beti,ogdetiotiderbou\\·deli hij \\·erd daarvourookiii 182(1 tiog opetilijk

m de Kanier geprezeti.IM' Teti derde was her op grotid van de stnictitur eli itihoud.
otif'el \'olgetis de Jati de (;rotid\\,et inheretite li,gica, veel Ic,gischer aaii te tieilieii

dat de tiiitiisters door hilli eed op de (iroildwet weI, dati dat zij tiiet voor oiireclit
aatispreekbaar waren door de Kaiiier. 1)ie parleiiietitaire aaii,preekba.irlicid cii
aanklaagbaaiheid spoordeii ook met buitenlaildse voorbeeldeii, \\·aarvati er
184
Z ii i del ij ke
itiiniddels. met liatile ill 1)ititslatid, getioeg vc,orhanden waren.
Kaiiierledeti, die lid wareti geweest vati de grotidwetscon,inissie vati 1815, zoals
Cietidebiell et, Dorretige, bleveli er tell vierde aati herinnereti dat voorzitter Vati

t" BHT'K 18211-1 821, p. 178. tweede koloni. l'imil, doelde waar,chijtilijk op art. 5 van het
It ter eerste
(eerste) wetsotitwerp itizake de Hoge liaad. dat luidde: "1 )e Hoc,ge Raad oordee
itista:itie: 2' iii z.ikeii. waarin de lic)otlieti der millibteriele I)epartenieilten et, de hootileti otledeti vati eetiige opeiibare adnittiistratieii. aa,i deii Koiiiiig otiniiddellijk vcralitwoordeluk
zijiide. mitsgaders de coimnissaris cil cla Ko,iiiigs iii cle proviticieti (64)Liverlieitl ). ter zake
huntier adiilinistratie, iii regte betrokke,1 worden." BHT'K 1 819- 182(1, p. 626.
"' BHTK 182()-182 1, p. 179, l'irso,1 "le pouvoirjudiciaire (...) sera rendu indOpendant."
"' HTK 1819-182(1, p. 2()2 r\#'eede ki,10111. 2 jutii 182(1.

n' Zie hoofdstuk 7, paragraaf 2.
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Hogetidorp in die co111111issie had verzekerd dat m ili isters voor onrecht parlem etitair
aatiklaagbaar zouden zijn bijde Hoge Raad.1"4 .
Pirsons kritische houditig eii verzet wareti, zo bezieti, heletiia.11 niet vreeind ofoverdreven. Netals voor het statidpunt itigenometi door Van der Straeten, gold ook
vo or dat vati 14 rs 011 dat het hoe dan 00 k h et respectabele sta 11 d pil ti te 11 waren, z 0 latig

elk atidergeloofwaardig alteniatiefontbrak. Zolatig de regering de gegrotidheid vati

haarotitkentlitig vati nlinisteriele verantwoordelijkheid niet overtuigelid beweeR ofmitistelis van een aantienielijke verklaritig voorzag, hetgeeti zij bleefiialate,i, hitig
deze W de lucht.
Vati Maaii eti sprak i iijuni 1820, bij de plenaire beliatidelitig v.1 11 zij 11 wets otitwerpeti
itizake de rechterlijke organisatie eti de Hoge 11.aad, niet openlijk over de trias. Zijn

ontwerpen ontkeiiden die stilzwijgend. Verschillende liberale Belgen, zoals
186
Lietmans
brachten daarop de 1100dzaak van een scheiding der inachten wel op,
maar zij durt-den kennelijk tiiet verder te gaan.187 Gendebieti ging eeti stap verder.'HM
Hij zei iii zijn rede van 2 jutii 182() dat inen sinds 1815 elkjaar gehoopt had op de

instellitig van de Hoge liaad, otiidat deze waarborgen moest bieden tegen misbruik
vati tiiacht.'89 Hij bedoelde onmiskenbaar de Hoge Raad als voorwaarde voor het
kiinnen futictioneren van ntitiisteriele verantwoordelijkheid. Pirson viel Gendebieii
bij, hij doorzagde opzet vati Van Maatien otii de volledige onverantwoordelijkheid
van tiiinisters erdoor te drukken en kwam daartegen op:"' Pirson stond met andere
woorden in december 182<) zeker niet alleen. Hij had wei meer lefeti verwoordde

pregnanter wat een aatital atidere Kanierleden, zoals Clendebien, Liefiiians en
66radon, eigenlijk bedoelden.
Pirsoii liet zich ook uitdrukkelijk gelden op het gebied van de finaticien. Al iii
november 1820 bracht hij iii een sectievergadering van de Kanier het gezegde op:
'point d'argent, point de Suisses'."' Hij bedoelde dit als een waarschuwing tegen

1.:

Zo herhaalde bijvoorbeeld Dotretige in eeti grote rede op 24 deceiiiber 1819 zij,i stalidpunt over
tiiinicterifle r'erant\\,oordelijkheid. HTK 1 8 1 9-1821), p. 81 1.1)eze rede werd dood gezwegen door
de Staatscourant. die wei een tweede rede van hetii over debegrotitig van 29 „iaart 182(), waariti

hij 111itiisterifle ver.intwoordelijkheid liet rusteti. publiceerde, iii nuiiitiier 9(1 vati 15 april 182(1.
Zie ook Bibliotlihliw Belxique. 1820, p. 38)-335.
186
Van Maaneti noteerde op 2 juni 1821): "Liefitians. Deafscheiding van Magteti is de grotid van
alle m,1,itschappileti: zij iiioete,i alle onalligitikelijk zij,i." NA, Vati Matitien 19()(1.112. vgl.
HTK 1819-182(I, p. 194.
"- I/7 K 1819- 182( 1, p. 2( lil e.v., lieyphilis. HTK 182()- 1821, p. 1 (12, C:Ji·adi,n. I C, deceniber
1

820.

Hit vet-dedigde de tria< ook bitite,1 de Kaiiier. Zie zijii artikel in het.hitinta/ dc la Bc le,qm \·ati
12 dece,iiber 182(1. waarin hij de rechterlijke niacht grotidwettelijk de derde tak van de
soeverei,iiteit lioeliide. 1)it werd bestredeti iii bet Jo,trnal de Bn,xt·lies r mi 14 deceiiiher 182(1.

waariti de trias otitke,id werd. Dit blad noeiiide het staridputit vati Geiidebien een aanval op
de soevereitiiteit eri het prerogatiefvan de Kotii,ig
'"' HTK 1819-182(1, p 193-194.
Kei,iper. betrokken bu het maketi van de ontwerpen, voerde iii deze aangelegenheid voor

1("

Van Maatieii het woord, zie i)e Bosch Kemper, Verlia,idelinge,1 Joa,1 Meld,i.,r Ke,npir.
Atiisterdatii 1836, III, p. 343. Of Keiiiper de werkelijke bedoelitigen vati Van Maatieti
'

doorzag, is tizij niet duidelijk
" BHTK 1824)-1821, p. 18(,.
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het in zijil ogeti funeste finaticiele beleid vaii Willetii 1, dat tekort op tekort stapelde,
maar het sloeg tevetis direct op de regittietiteti Zwitsers iii dienst vati Oratije, die
Willein I voorlopig nog niet zoii atilaiiketi.

192

Pirsoti voc,ispelde de aticheiditig.i' Hij volstozid ecliter bepaald iiiet met tiegatieve

kritiek, iiitegeiideel. hij kwani meer dati eetis 111et originele,1"4 en coticrete
(bezuitiigitig),·oorstellen, publiceerde die et) sti,tid opeti voor kritiek eii verbe eritig
Hij was niet otigevoelig voor de probleiiien vati het Noorden. Hij probeerde, ilet
als voor lictii Vati Meetieii, te achterhaleti wat de oorzaak was van de otitsporilig
van het regiem en filosot-eerde diar openlijk over iii de Kaitier. Hij kwatii deels tot

dezelt-de tlitkotiisten als Vati Meetien. 1"' Hij stelde, ter doorbreking van de
itigekatikerde tegenstelling Noord-Zi,id, vergeet-s voor 0117 voor fitianciele
wetgevitig dezelt-de overlegmethode toe te passeti als die gebruikt werd voor het
Burgerlijk Wetboek:'*' Hoe serieus men Pirson nam, blijkt onder andere uit het t-eit
dat hij in de regeringskratit het jottriial de Britxclits"- werd zwart getiiaakt als ieiiiatid
1%
van de structurele oppositie met onhaalbare voorstellen('utopies b la Pirsoii')
Pirsoii liad hit bu Vati Maaiieti. die hein tot het 'liberale geboefte' reketide, totaal
./
verbri,id.
Vati Hi,gendorp tioteerde acliterat- iii 183(1 dat Pirsoti tiiet zo maar eeii Katiierlid
was geweest eii voorbeeldell bewijze,1 dat. Pirsoii di,rt-de ook Willeiii I zelt- te
kritiseren. Na de aatiiiaine vati her meuwe fitiaiictifle stelsel iii 1821 zei hij opetilijk
d.it dit de lietile voc,r de Vorst had bekoeld ill eeti grocit decl vaii zijii rijk. Ziedaar.
zei hil, de t edciA N·aciroiii eeii wet 0 p de 117 1 1115 teri .11 e vera 11 twoordelijk heid 0 17 iii i sbaar

eii oti\·ertiiijdelijk is.

" (;t·,h·iii,in,kken, Vill-2-p 235-236, H. Amen,Imm, Kittille en katiniti, 1)eti Haag, 1988.
"' hi zuii rede vati 1 8 jult 1822. Wij zijil, zei hij. op een pillit .lailgekonieti ill de fitiatictele

discuoie dat mi,s,hieri het lot \·.iii het kimitikrijk zal liesli,sen. H7'K 1821-1822. p. 66-71).
C)!iticeiid aa,1 Luc Fraigc,is, 'Elite eli (;ezag (;ent 1987, p. 1279, aati wie ik tal van gegevells
\'Ol)1 l. CZe
, ,

paragrad t olitle ende.

HU wide bijvoorbeeld ee,1 ecoiioitiisclic vrijh.ilide|fzolie voor, die onder 111eer Ilotterd,1111
eli Alitif·erpe 11 Lit i iratte 0 iii de fitialieieel-ecotio 111isclie 5 plijtzw a 111 tusseli Ni Mord eli Z Lilli a/11
te p.ikketi. 1 )eze vi,orstellell werdcli door het./vitrizal tic Hm.#·c//t·s vati 14 lioveitiber 1 821 I i,ier

'pitiO' ati:ewitnpeld.
1.

"

H'/'K 1 82()- 1 82 1, p. 453 eti 1 82 1 - 1 822, p. 398-399.1 )e proviticie Hollatid e,1 Etigelatid zate,1
er achter.
H-l'K 821-1822, p. 175. Iii dat kader was iiortiwle coninitiliicatie tusseti K.1,1ier eti Koliiiig
1

"

wel niogelijk
Het be„·Us dat |let oill eeti regeritigskrs,it gitig illustreert eeti briet-vati 2(1 oktober 1 82() vaii
Vati Maa,ien aa,1 Fabius: "1)oe tc)ch uw best (...) dat het liieuwe ./oilrital di· Bm.,clies wat
heketid worde iii Atiisterdani; dit is de itieetistiielti,ig vati deti 1 7nchcli#e eli bnparti,1/, en wordt
al zeer goed eli kras gesclireveil."NA, Fabius. 6. Zie voor de i livloed vati Val i M salien op het
blad,J.1<.Th. Frederiks, 'Maliipulatie eli iiiti,rniatie', oliuitgegeveti scriptie. l'uttell 1983, p
58-61.

'"' HTK 1821-1822, p. 451, eerste koloiii.
'"" Vati Maalien aaii Fabius, 2611iaart 1 82(1, NA, Fabius, 6.
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"Sails la respotisabilitO mil,iStOrielle poilit de inoilarihie colistitution,lelle. 11 faut ou
qu e le M oliarque fait relivers 6 par la rOpublique. ou q u 'il devieti lie abfolu. Q u e sera it

ut, Roi respotighle?

"3(1,1

Zoii Konitig werd volgetiG he,11 de iiieest ongeltikkige nian ter wereld, die
blootgesteld aan alle aanvalleti, hetzij spoedig zou moeten aftrederi, hetzij zicll Vall

de verantwoordelijkheid zoii tiioeteti o,itdoeti. 1)oor een onikeritig van alle
principes ware,i 'bij otis' de mitiisters, die alles het werk vati de Konitig noeniden.
o,ischetidbaar geworden en bestond er noch eeti werkelijke. noch een liiorele

veratitwoordelijkheid. Pirson keiide zijn 'Colistalit: Hij herinnerde eraan dat iii
absolute staten de feitelijke verantwoordeliikheid op de hoofdeti van de mitiisters eii iii Turkije die hoolden op staken - terecht pleegde(ti) te koinen.
2111

Willetii I koll een 111:111 als l'irsoll iliet zo illaar latell begaati. Naar aatileiditig va,1 zijn

rede van 3 eii 4 novelliber 182(, in eeti sectievergadering van de Tweede Katiier,
die hij, wat geheel oligebrilikelijk wa , public eerde in de l'rai Lit, rcil v.iii 6 eti 7
noveriiber, kwatii de repressie dadelijk op gang. Nog op 6 novetiiber gi,ig een
opdracht van Willeni I persoonlijk uit ami vice-presidetit van de Raad vati State
Mollerus 0111 iii overleg met de Voorzitter van de Tweede Kamer maatregelen te
ne,11eti tegeti deze 'orivoegzanie' opetibaartiiaking.- - Er verscheneti artikeleti iii het
./o,m,al dc Britxclics,3,1 die Pirsoti het recht betwistten om zijn iii een sec-tievergaderitig geuite iiiening openbaar te maketi. Deze resitmeerde een eti atider iii zijn
vour de goegeiiieetite schokketide rede van 16 decetiiber iii de Tweede Katiier,
wairin hij per begrotingshoot-dstuk bezuinigingen opgat-, die hij nodig eli haalbaar
'rl,

2{14

aclitte. 21 5

Vati Hogenclorp tiiaakte iii 183() bij herlezing van Pirsons redes vati 3 en 4
tiovetiiber 182(1 twee aatiteketiitige,i. Iii de eerste st<)rid dat Pirsons advies 'Ir·el op
zijii betieti stolid', 111.1.irdat hijdefal,iiettetiii,i 'eeti dollet11.111 wase,i ziiti gedragzeer
gek'. Wat de graaf-bedoelde blijkt duidelijker uit zijn tiotitie vaii enkele dageii later
(26 dece,nber 183()):

' H./K 11121 - 1822. p. 66. Deze rede werd alleen door twee Zuideluke bladen afgedn,kt. 1)e
Hosch Ketiiper, 1 2rlia,idc·h'tiec·11./oati Afe/dtim· Kiwiper, p. 348, noetiide deze rede 'een
zati1eti\r·eefsel ,·111 liatelijke uitval]ell tegeti het Gouverlieliient'.
2111

HT-K

1 821-1822, p.

66. tweede kolom.

.."

- NA, St,iats<ecretarie, 6(199 (of6(19()), Brussel 6 noveniber 182(1,1)e Mev aan Mollenis: ideiii,
6888, Van Maatiet, aati Wille,111 12 dece,iiber 18211.

-' '

hi het./c,itrital di· Bi·tixt·//rs van H nox·eiiiber 182(1 heette het dat Pirson daartiiee het 'secret
con stitituti o,iriel ' liati geschotideti: eeti iiiinisterie. zoals hij be ·eerd had, best ),id tiiet: zie cic,k

het./oitrit,1/ ch· Brtixillcs van 17 en 28 noveniber 1821). 1,e vooniaaniste red,acteur vaii dit bl,id

1,·as volgetic eige,1 zeggel) mr J J. 1)raillt. vooniialig liiedeschrijver/red.ictezir v.iii de
/4,hii,ti'·ridrs e,1 vati de h,1/kirtial eit secretaris(-generaal) van het tiiinisterie van l'olitie v.111 het
Zuideti c ),ider iii i 11 ister l )e Thietines. Zie 1 ) rault a.111 Van Maa,ieti, 29 iiovet 11 her 1 82(1, NA,

Staatssec·ret.irie geheim. 5663, itiliggend iii een stuk vaii 9 11iaart 1821.
Als het de regeritig zelfuitk watii. niaa k te zij, ook al w.ts het ationici ii, weielenietitet i uit het
wectiebet·a.id opetiba.ir: zie bij,·oorbeeld de 1„1,Ticil vati 21 juli 1 82(). p. 4. eerste koloiii.
1"' HT'K 1 8211-1 821. p. 94-97: utiidat geeii enkele krant. belialve de F 1,1,1 1 h e m (i,1 ee,1 bijlage),
't ,

11 11

i

deze had durve,1 afdrukketi, werd deze rede 4(1 jaar later alleeti tiog achterhaald via eeli
exetiiplaar iii het bezit v,iii zijii zooli.
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"1).1.irilit blijkt weder,)111 dat hij (Pir5011, 1'\'V) eell goed verhtaild eli \·rij algeilleetle

kindigheict bczat, doch reffe,is dat het een wild verstat d is (... ). Vele Belgeti dachteii
toeil zoo al+ hi.1, ook iii de Stateii-Ge,ier,ial, 111.iar dorsteii het 11iet uit te sprekeii. Zijil
gevoele,1 111.Ig Ju, be cliouwd wi,rilet) al) het gevi)eleci van vele 13elgei1, eli ilit
Ieroeleti 15 riaderliatid lioe l.iliger hoe .ilgeliteeiier gewordeti. Na tiell Jaar b liet
„ 211"

uitgebroketi iii eeti opstatid, waaruit al schielijk eeiie 011iwetiteling is geboreli.
Typereiid voor Van Hoge,idorp was de coinbitiatie vai) lot-en atkeuritig. Lot'voor

deitihoi,delijkejuistheid vaii wat Pirsoiitiaar voretihadgebraclitetiatkeuring voor
het let-had gehad zicli te verzetteii
het ti,it dat eeti dergelijke tiiuiter ot-'atiarchist
ggeti de regerilig.
Er i3 nog een ander spreketid voorbeeld vaii de originaliteit vati Pirsoll. Hij klopte
'2117

waarschijtilijk eind 182()-"N persootilijk aan bij collega Van Hogendorp, die achterafiii 1831) vastlegde waarotii:
"Hij gat inU eeti bezock 0111 111ij her vi,orstel te doeli, d.it wij gczatiielilijk het
Ministerie deli voet zoudeli ligteli. Ik had tiiet den mitisten lit,t mij met hetii iii te
1.ireii eli xcheepte he,11 beleeldelijk af.

" 2.)

Het inotiet-voor deze afwijzitig laar zich radeti. Net als Willeiii I was V.iii Hogendorp rotid 1 82() ilog steeds ali de dood voor eeti Zi,idelijke hegetiiotiie. 1)eze zoii
aaii de protectie, die het Zoideii wilde, de voorratig geveti boven cle vrijhatidel, die
Vati Hogendorp zo linde iniste voor het herstel vati het Noordeii.
Was dit de eerste pogitig iii otis grondwettelijk bestel otii een kabitiet of'ininisterie
avaiit la lettre' ten val k bretigeri? Nee, Van Hogetidorp bedoelde met 'niinisterie
nier eeti Engels kabitiet. Hij gebruikte, tiet als de Belgische liberaleti, regehiiatig de
tertii '111itiisterie' iii de Tweede K,imer 0111 Willetii I eii zijii mitiisters gezaiizetilijk
2 I,I
Besti,tid er op dat tiioiiietit dati al een 111itiisterie? Eell 'article
.ian te diiideti.
mitiistOriel'11' had, aldus Pirsoti in zijii rede van 16 december 182(1, uitdrukkelijk
de praktijk 0111 te spieketi ,·111 'eeti tijitiisterie .iatigevalleti e11 verklaard waar0111 er
volgens de Nederlatidic (liondwet geeti ministerie bestond. 212 Hij doelde op liet

artikel 'Ministdriel' iii het./ditrna/de Brtixelles van 17 tioveniber 182().31' 1)it artikel

" ' NA. V.iii Hogeilli )rp. 43. m:ip 1 8211.
1"- Ati.Irchisteli lit' theoriste,1 wareli bij \.aii Hc,geticlorp liber.ile,1 van de liiiker\·leugel, 81: c·Ii
Gi·,1.. VI, p. 428; vgl. H . \·aii der Hoeveti, (;i/shi'rt K,Ir,·l t,a,1 Hi,,$·i,di,tp. p. 117.
' Vati Hi,ge 11,104) gat geeii exacte dateri Iig; dit was ei iici 1 819 01-eitid 182(1. Eiild 18 19 1, ec lirer
illitider dalitiellielilk, ilaar Pirsoli iii 182(I liog ilisteiiide fiier de tietijaarlijkse begrotitig
-

-"' NA. Vati Hogeillic)rp, 43.111.ip 1 82().
21 - 1

Lie Duvoorbeeld zijn rede iii de Tweede Kanier bu het ontwerp vati de tienjaarlijkse

begroti,ig ei,id

1 8 1 9,

Lii/drat:m. 4. p. 3)7,316 eli 317.

2l[

Eeti woordspe|ilig

-"3 Hi'K 182(1-1821, p. 94, tioot i. In eeii tio<,t t- publiceerde Pirsoli teiteli ter adstructie eli
01,derbouwing vall de tiianipulatie vati de Katiier door de regeritig.
Vi,cir de vindpla.it, verwees l'irsol i Iiaar het ./ditrual o#i,icl (182(,). 1)ie ver;\'ijzilig was
2I

otibedoelil iiiisleide,id, waiit er besto,id destijds eeti./citinial ettici,·/ di R„yatit,ic des 1',irs B,is,
maar dat betrot- de Staatsroitrant eli die publiceerde alleeti besluitell. tiooit artikeleti. Pirson
bedoelde ii unitiier 48 vande set, ii-officiele regeritigskratit liet_/citint,i/de Bm.,·elles. Het nuti,nwi

vaii 17 deceniber IH2(1, p. 4, bevestigde dit. wailt ,·eniieldde dat l'inc)11 iii dc Kai,iet·hit
.h'llriml di' Unixt·/les liad aatigevalle,1. Het teit dat l'irsi,ii die kratit .latiduidde al, liet 'Joltril.11
ollieiel' typeert lietii; vgl. HY'K 1821-1822, p. 454.

1
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gat-itiderdaad het regeritigsstatidptint weer. Erg diep King het overigetis 11iet. bet

verwees naar de Engelse situatie met eezi oppositiepartij, die iii het koninkrijk
ontbrak. 214 Het wees ook op de verse-hillen niet Fratikrijk en beriep zich op de
prerogatieven van de Koning. De ministers, zo heette het, vorniden in de Nederlatideti geen lichaam en er bestond bij ons Keen illoreel wezen, millisterie gematiid.
Als eeti mitiister eeti wet verdedigde ill de Kaitier deed hij dat niet :tls tilinister, tiiaar
als

daartoe speciaal aaligewezen commissaris van de Koliing

21.

De 111ini ters

opereerden ieder afzonderlijk volgens de i,istrticties van de Koning. 214
Pirsoti toonde iii de Kanier slechts mitiachtitig voor dit betoog. Bestaat er geen
mitiisterie bij otis volgens de minister? 'Tant pis', luidde Zijil lacotiieke antwoord
en hij negeerde de ontkenning vierkallt. Pirsons ministerie bestotid, zo begrijp ik
heni, iii elk geval uit individueel bij de Hoge Raad aanklaagbare, zclf voor hun

beleid aan de Kanier verantwoordelijke ministers. Omdat zij een onderlinge
taakverdeling hadden, kenden de nlinisters tevens olider het toeziend oog eli onder
invloed van de Koning een vorm van coGrdinatie en samenwerking. In die zin
vorniden zij cell tiiinisterie, niet in de zin van eeti Engels tiiinisterie met een preniier
die de andere ministers benoenide.
Opilierkelijk was dat Pirson zijn voorstel aan Vati Hogendorp kennelijk niet bij
voorbaat k.ansloos achtte, dat wil zeggen dat hij een Kainertiieerderheid voor het
'afsteninien' van het ministerie niet uitsloot.217 Pirson koos het goede 111011ietit. Bij
het debatover de voorstelleii vooreen andertarietitelsel in juli 1821, ter vervanging
van dat vail 1816, zou het er echt op aatikomen. Minister Six had dit debat niet
at-gewacht. Hij had, aldus Pirsoii, liever zijii ontslag getionieti (in april 1821, PvV)

dati veratitwoordelijk te willeti zijii voor wat in Belgie de 'broedermoordwet' (la
loi fratricide) werd genoeind. Het nieuwe tariefzou ongunstig zijn voorhet Zuiden,
zodat heel BelgiB daar tegen iii het geweer kwam. Aan de aanvaarding van de wet,
die na eeti fanieus, dagenlang parlementair debat niet een ininieme nieerderheid iii
de Tweede Kamer was aativaard, zat volgeris Pirson een luclige .IK 1)e grote vrpag
was, zou ook de Eerste Katiier aannemen? Vatiwege de grote belatigen die op het

spel stondeti voor Noord en Zuid, stood ieder Eerste-Kamerlid orider tiiaximale
druk van zijii achterban. De uitkonist van de stemniing zou athangen van een of
twee stetiitiien. 1)e directe adviseurs van Willeni I liepen, zo blijkt „it eeti intertie
notitie van 1 (I juli 1821 van secretaris I)e Mey aan Willeni 1,21" handetiwringend

214

Eeii herhalii}g vaii wrat de Epli 'iii I rides had beweerd eti het-b'ttrital de Galid. zie Obsen,ateur
XIV, 38 e.,·.
'" Vgl. Eli,ut iii de grotidwetscomiiiissie van 1814, Olit.stamt. 1, p. 155 "watit de Vorst zal zijne
wetten door Coliimissarisse,1 doeii voordragen ofaandringe,i."
216
Iii paragraaf7 hieriia koint de 'zc,geriaainde' Ministerrai;id, die in 1823 werd ingesteld, aaii de
orde. Deze tekst iii het./c,iii·,ial dc· Brtixclies illustreert dat het daarbij niet te doeti was oni eeri
eigenlijke Ministerraad.
211)e atigst vaii Willeni I voor zijn positie in t-ebruari 1 82(1 was tiiet ongegrolid?
't.

HTK 182 1 -1822,
21"

p.

1 72.

NA, Staatssecretarie, 681 (), inap De Mey van Streefkerk. Zie voor eeii sanietivattitig vati het
debat, W.F. Pritis, 'Tieti jareti uit onze parleineritaire geschiedetiis', Dc Gids. 1 937, deel 3/4,

p. 76-85.
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rond. Iii lict gchei111 legde De Mey op 1(1 jitli 1821 aaii Willem 1 eeti coticeptbesli,it
voor de betioetiiilig vali extra Eerste-Kainerledeii voor. Het doel daarvati was oiii
destioods laiigs die weg eeii iiieerderheid te forceren. 'Niet doen'. waarschuwde
vice-president vati de Raad van State, Mollerus, watit dat zal een hevige Se 115atie
ver\\·ekken. Hij illaakte zicli tiodeloos zorgeti, watit er waren volgens 1)e Mey zo
s 11 e l ge e 11 b e tro ii w ba re k a ti d i cla t e i i, " b u i t eti de m i ii is te i s, w i e r b e tio e iii i N K zekerlijk
tiog tiieer dati die vaii aiidere persoonen opspraak Zoude baren.- Ministers als
tijdelijk stetiivee iii de Eerste Katiier belloemell 0111 een wet erdoor te drijveti,
voorwaar eeli origilieel idee, tiiaar zo vcr zou Willetii I toch niet hoeveii te guati.
Als 111eti 111.1.ir koti reketieti op de stelii vati 1)e Thienties en vati baron 1)e Locti
(beideti uit het Zuiden, 1>vV), schreet-1)e Mey, "d.iii zoude meti zeker vaii eetien

gi,edeii uitslag zijii." Op de stetii vati die twee hereii, ood-niitiister en EersteKaniervoorzitter D e Thienties en katiierheer De Loeti, werd iliet vergeet-s gereketid,

zij ste,iideti voor. Zeven andere Zuidelijke kainerheren (uit de Eerste of-Tweede
Kaiiier), die door hon tegenstetii de wil v:iii de Koning haddeii getrotseerd, werdeti
door Willetii I daags daartia vaii het Hof verbatineti.
Nog wai, zo begreep Pirson. de strijd niet gestredcii, watit het tiieti,ve tarief koii
pb effectiet-Hordeii via speciale accijtiswetteti op het personeel, het geslaclit, het
ge,11.ial, het zout eiiz., waarvoor telkeiis eeli Katiiertiieerderheid nodig zou zijii.
'herrims di,tic les r.ings' sprak Pirs(in op 14 iliel 1822 bu de behaiidelmg vaii de
cerste speciale \vet die bij de Tweede Kanier werd itigediend. Als er deze keer geeti
ati,alligeii zijii, als ieder sietiit volgetis zijii geweteti cti volgetis de wil vati her hele

volk, zeihij, datibeteketitdat heteindevatide T.arietivet (vati 1821).1)eze tactiek
lukte iii*t iliet bu het ontwerp op het persotieel eil het geslacht, iiiaar wei bij de
oiit\\·crpeii itizake het accijiis op het geniaal eti het zout. De regering dietide hierc,p

wiel iliell\\'e o.twerpeti terz.ike 111 ell (,ilidat cr bu het Iiicii\\·e olitwerp op lict
getiiaal vier Katiierledeti vati de oppositic wareii overgelopeti, leed het Zuideti tiu
eeti tiederlaag. Dit brak het verzet vati de Zuidelijke leden. "Zij gaveti deti strijd op.

eti dc meesteii verlieteti Deii Haag, zo(,dat Lie volgeiide we[teli mit grl,(7[e
111eerderlieid wei deii aai]getioiileil. - 1 )e tragiek vali Pirson en taI vati zijii
4,)1

Zi,ideluke ci,Ilega's, \\·as dat zij. ook 11 was dat t-eitelijk tiiet het geval, iii de ogeti
vati Wille,11 I en Vati Hoge,idorp altijd uit leketi te zijn op de Zuidelijke hege,iiotiie.
Zij pleitteti immers , oorde verderfelijke ,-otiibinatie vati kollinklijke otisclietidbaarheid eii tiiinisteritle verantwoordelijkheid. Het Olitgilig Willeni 1 - of hij illisketide
- d a t d i e c o t 11 b i n .i t i e i i i e t a i t t o i ii a t i s c h t o t ' E t i g e l s e v e r a t i t w o o rd e l ij k h e i d ' h o e til e t e

leideti.

1)e opvattitig vati Pirson spoorde tiiet die vati Vati Meeneii. 221 Ook al waren de
itidividuele 111itiisters voor die regeritigsdadeti parletiientair verantwoordelijk, dit
hoetile, cotifortii de theorie vati Constatit, 11iets at-te doen aan de hoogste liiacht vati

de Konitig. 1)eze werd geacht zicli alleeti iliet de hookillijiien rail het beleid te
beiiioeieii eii hij alleeii betioeiiide eii otitslueg de lilinisters.

111' E. vaii Beresteyti, 'Hetontstaaii der bel.istiligstelselwet vali 1821 ' Di (Licts, 191 19, 3' dl. p. 7399, p. 95.

221 C)fer cotitacten waren tusseli l'irson e,1 Vali Meeziel, is liiu niet bekend.
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Vati Hogetidorp tic,teerde iii 183() tiog d,it l'irsoii boos 11:id gereageerd (,1, de
.ifwijzitig v.iii zij,i natibod 0,11 het ministerie te laten valleti. Het jairdaarni), schreethij, deed hij iii de openbare vergadering een lieftige iii tval tegen Illij under nieer
onid.it ik iii ect] artiistoel z.it vatiwege niijn jicht. Dit excutis van Van H ,getidorp

was onwaarachtig. Hij had zich in de Kanier ronduit beledige,id regenover de
Belgeti uitgelaten door (sanietigevat) te zeggen: achterat- gezien illoctell wij
Hollatiders jullie Belgen eigerilijk ilict.--- l'irsoii h.id dit riiet gepikt, 111aar niaakte,
aldus Van Hogetidorp. de volgetide dag desondanks openlijk zijii eXCilus.
De Zuidelijke nederlaagbij deherziening vatihet financielestelselin 1821 en 1822
leverde ee,1 klap op die de Zuidelijke oppositie 11iet snel te boven zou kotiien:
"1)epuisladerliiOrelutteeti 1822 pourl'Otablissemelit dul,otiveau syst2111efilialicier
du royaume (...) I'cippositioli utait putir ailisi dire eli disarroi. ,·223
Pirsoti werd iii 1822 niet herkoze,i iii de Tweede Kanier. Ot-de regeritig, zoals iii
het geval vati Van Nes van Meerkerk, daariti de hatid had, is iliet bekend, maar het
if bepa.ild niet otidetikbaar. l'irsoti zoii tiog jareti popi,lairblijveri iii het Zuideti. Iii
de (.'i,tirrier des l'ays-lias van 25 oktober 1829 ontkende hij, naar aanleiditig van valse
berichteti, dat hij een kratit zo„ oprichteii eti dat hij zicli weer kandidaat zou stelleii
v(,or de Tweede Katiier.

2. Het ontslag van Six. royale lessen in ministeriltle verantwoordelijkheid
Eitid 1819 was bij minister van Finaticifii Six van Oterleek de niaat eige,ilijk al vol.
Hij weigerde iii december 1819 het eerste oritwerp voor de tienjaarlijkse begrothig
(182(1-183(I) in de Kanierte verdedigen. Willem I ontsic,eg heiii echter ti ict e,i Six
verdedigde vervolgetis weI het tweede o,itwerp iii maart 182(1. hi 1821 wm Six
te,islotte als mitiister 'zijn' veratitwoordelijkheid, weigerde opnietiw en trad zwaar
tegeii de ziti vati Willein I ati 1)it ontslag was niiti oftiteer tragisch. Six vooral had
iii 1814 Willeni lertoe moeten aarizette,10111 'zijriver.intwoordelijkheid' te ne,iien
als s„evereiti, ti,eti deze zich tiog tiiet 11.id diirveti ot-wille,1 lateti geldeti. Hij was
ook delliall geweest van de eerste ontke,itii,ig vati tilinisterifle ver.int\\ oordelijklieid
iii t-ebruiiri 1816 in de Tweede Ka m er.
Twistptint tzissen Willeni I en zijn 111 i ziister vormde de bekende, steeds tertigkerende
kwestie van de tariefwet vati 1816, voornaatiiste bron voor de tegetistelli,ig Noord-

Zi,id. Willem I zag zich onder de grote druk vaii het Noorden wel gedwongen vati
stelsel te veratidereii. Hij zond zijn voorstel voorde Tariefevet ofStelselwet van 1821

eerst tiaar eeti conimissie, die het niet atkeurde. 1)aarop besloot de Kotiing tot
toezeliditig vati het untwerp aati de Tweede Katiier.
Appelitis. toen nog eeti soort van oriderminister. zou de verdediging van de
Tarietwet vati 1821 iii de K,imer op zich moeten nemen, wat voor hem extra
penibel w.is omilat hij iii 1819 een met het ontwerp van 1821 strijdig beleid had
verdedigd. Hij schreef op 14 tiiaart 1821 aa,1 de Mey vati Streetkerk:

121 HTK 1821 -1822. p. 398. tweede koloili.

"' L. lottratid, I.oilis th' Pi,ftc'r. limvelles 186(1. p. 23.
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"lk weet,latbu olize Staatsregelitiggeellean de re lial i eelle m oreele veratitw'oordelijk-

heid op deii Minister ru,t, ik weet dat 's Konitigs uitdrukkelijke last lilij volkotiie,1
dekt. maar ik keli mijzelve getic,eg 0111 ni,iinier de kiesheid zoovcr uit het oog te

verliezeil dat ik mij Op diell last zoude willeti beroepeti, eti ik betllig dell moed liiet
te hebbeti oiii de veratitwoordelijkheid op mij alleeti iii de ogeti vati het publiek te
laden.

„224

Appelii,5 stelde als voorwaarde dat tiiet hij alleeti, niaar tiog twee 111itiisters met hetii

satiieti de wet zouden verdedigeti. 1)e eerst aaiigewezetie die heiii iii de Katiier zou
moeteli bijstaan was lilinister Six. Deze was echter tegeti her wetsolitwerp, O111Llat
hij vati de voorgestelde wijziging veel tiicuwe strijd eii onrust verwaclitte. Willetii
1 deed een vergeets beroep op Six. 1)eze ontraadde het ontwerp, cotistateerde op
otiderdeleii strijd inet de Grotidwet eii weigerde de publieke verdedigitig op zich
re tietiieli. Hij verklaarde tegenover de Vorst dat hij veraiitwoordelijk zou wordeti
gehoi,deii voor eeti tegetivalleild resultaat, ilidieti hijiiiet revoren alles gedaaii had
0 iii dit te v c, 0 rk I, 111eti . 1, eze it itko nist le idde tot de pikatite sittiatie dat W ilie iii I zic h

gezioodzaakt zag aan zijn mitiister uit te leggeii wat ilii,iisterifle veraiitwoordelijkheid aaii de Koning itihield. 1)e Majesteit gafin eeti notitie van 1,} vellen lang eeti
2.5
college overdeartikelen 61,73en75(Irw. 1815.- Les l luidde: als de Kot,ingecti
besli,it getionieti had, diende eeti iikitiister itiee te werken. Eeti minister inoest
helpen gebreken uit de weg te ruimeti. 111aar telislotte diende hij zijn inenitig op te
oftereti Jaii zijii \\ a.irdigheid als miiiister ot-deze laatste aaii zijii tiieiziiig. Les 2 hield
iii: eeti niitiister kon niet verlatigeti dat de Kotii,ig zijii niening opofferde aati eeti
derde, daar dit ilier spoorde illet de letter en de zin van de Cirondwet.

Six bedatikte voor zoveel opetihartigheid eti voor de verklaritig vati Willetii 1 dat
hij, Six, 11 )ch tocti, ilocli later veratirwoordelijk Zou Zijll voor de voorstellen. Hij

nieetide xiii zijii morele verplichtitig cot otitraditig ervali te hebbeii voldaaii.
1.)eelwme 1.111 de opetibare verdedigi,ig iii de Katiier bleet hij echter \\·eigeren. 1)e

voorgestelde wet ging he,11 tiaar zijn zeggen niet rechts[reeks aan. Hij was iiiet
geketid geweest iii het oorsprotikelijke otit\verp. HU verzocht er verder bc,iten
gelaten te worden eti iativaardde desnoods het onvertiiijdelijke. Willeni 1 gat-Six
tiog ee,1 laarste katis, tiieewerkeii ot-zijn ontslag i,idietieti e11 dat laats[e deed Six per
mnmegaatide.
Het ontslag van Six baarde uiteraard groot opzieti. Ministers bleketi ineens slechts

otiverantwoordelijk zolatig zij het zelt- wilden zijii eti de Konitig bleek vati heti
atliatikelijk. Kortom de 111itiisters wareii ilieetis toch veel 11ieer veratitwoordeluk

voor de aard en de otiivang vati de iiiachtsuitoet-enilig door de Koning dan
gedacht.13'.

s NA, De Mey vati Streetkerk, 14 maart 1821, La Zj secreet; ontleeiid aati E. vati Beresteyti,
'Her otititaaii vati de belastitigstelselwet 1821: p. 89.
-- Art. 61: 1)e Kotiilig heeti het opperbejtuur over ile algeliteetie gel,1111iddeleti; art. 73: 1)e
verpliclititig tot het horeti vati de Raad va,1 State; art. 73 lid 4: 1)e Koliii,g alleeii beJuit; art.
75: 1)e Koliitig betioenit eli olitslaat de litinisters iiaar welgevallei} eliz.
"" NA. Staatisecretarie. 5668, oilgedateerd hatidschrift (1(1 p.) ,·ati Willefii I Jaii Six gevoegil 111
eeti stuk vati Six val, 3 april 1821; ce,i gedateerd hatidschrift (l p.) vati Willeni I aan Six vati
H april, dieiis atitwoord vaii 9 april. Het otitslag vaii Six gat- red.icteur Wallez 111ogelijk de
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Niet otibelaiigrijk is de ver,iielditig dat het hierbij niet gitig (,iii een iricidetitele
o prisping vati veratit\\·oordelijkheids gevoel vati Six. 1)eze voeldezich aletikele jareti

otige,iiakkelijk iii zijii zogenaatiid otiveratitwoordelijke rol. Hij was kentielijk niet
altijd voldoende volgzaa!11 tiaar de Zill Vall Wille!11 1.1)it blijkt bijvoorbeeld ilit eeti
ctirieuze passage iii ee,1 briet-val) 6 jitli 1818 vati Willetii 1 aaii Six. 1)eze luidde:
" W a nti rer ik m aar beh wrelijk olidel Stell lid w irde . et, alie M in AterZ sl e 11 H oofileii va ti

1)epartelitentel, medewerketi otii bet doelwit te bereiketi zorider te dwarsbometi. uit

hoot-de v,iii,/2.7
kleitie coilsideratien of bureaucratie, clurve ik hijna de goede uitslag

g.iratidereii.

Willelii I was de 1.iatste om zich te late,i dwarsbotiien. noch door mitiisters, tioch
door kleittiglieden. Hij riep weliswaar eeii wotid vati regels eti btireaucratie iii het
leven. maar niet oiii er ziclizelfniee te binden. Hij wilde oplossingeti er, aclitte zich
gerechtigd dispetisatie van wettelijke regels te gevell aan wie hij niaar wilde. op de
eerste plaats aan zichzelf. 1)e passage, hoe zeer ook algetiieeti gesteld, kwam neer
op ecti bedekt verwijt aan Six. 1)at deze liii,iister zicli niet volledig liet doinitiereti,

wordt geillustreerd door zijn briet- van 5 jailuari 1819 aaii de Koning over de
1)onieinadtiiitiistratie. 1-)aarin verklaarde Sixzicli zeer orittitoedigd over het feitiliet
gehoord te zijii over aanzie,ilijke wijzigitigen iii eeti door he,11 voorgesteld beslilit.
voordat het was \·astgesteld. Hij schreet:
"Zijli plicht was te zwijgen en te gehoorzaiiieri (...) eii iiu tieeiiit hij eerbiedig de
vrijheid zich bij Z.M. te bekligen over de o,ikunde. waarin hij gebleve,i is van de
red e tieri, die de weglati ii g vati inderscheiderie artikelen uit het voorgedrageti beslii it
te weeg gebragt hebbeii, eti Jaarbij te voegeti her verzoek. dat Hoogst dezelve hetii
door het neemeti vati het liu voorgestelde besluit gelieve te houdeli buiteii veratit-

wocirditig. eti in de mooglijkheid om vocirt te gaaii. •,228
Uit de hirit aati het slot sprak duidelijk verzet, m.iar dit deed Wille,n 1 kenrieli-ik niet
z o v ee l . D e ze n o teerd e i n p 0 tlo o d o p d e b rie f: " 1 ) e 111 i ni sc h ij t i t i i i et al le rb e s t te z ij ii

Misschien zal het otiweder niitider sterk zijn als zig laat aatizieti.
Watbewoog Six? Zijn veronderstelde Onveratitwoordelijkheidbood hetii alin 1819
kentielijk otivoldoetide zekerheid. Hij wenste daarvoor als het ware schriftelijke
bewijzeii. wat aantieiiielijk Ilia.ikt dat Six aan het twijfelen was geslageti over de
waarde van de kotiitiklijke rugdekki,ig. Besefte hij. tiet 115 Appelills hierboveti. dat

de Kotiing iliteitidelijk tiiet persoo,ilijk veratitwoordelijk gehotideti koii wordeii
voor ziji, beleid eti dat als het crop aaii kwaiii tiiinisters zich niet traffeloos acliter
de K o ii i tig z o tiden k tititie 11 verschui le n? 1)it zei het ge zond verstatid en spoorde inet

het algemeeti levende gevoelen. Mitiisters wareti iii de oge,i van het Noordelijke
ptibliek niet louter boodschappenjotigens vaii de Konitig, zij werden mi,iitiiaal

tiioed c)iii iii liet .ldi,erteittic/,/ad vati 13 julli 1821 te ret'ereren aan Eligelse redetiaars, die
mitiisters met hoiiden liaddeti vergeleketi. Hoe meer slaag ze kregen. hoe beter ze cippaste,1.

Hull suggestie (,iii per jaar ee,1 111iliister op te ktiopeti was zi) gek tiiet. als bet tiiaar geheurde
op basis va,1 eeti rechtsgeldig voii,ifs. Het Jolinial tle Bn,xelles had eer, ijselijk misbaar getiiaakt

tegeil de vergelijking
-- NA. Staatgecretarie. 6871).
11' NA. Staats,ecretarie. 68111. Het citaat werd tiiet potlood onderstreept. waarschijnlijk door

Willeiii I zilt.
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medeveratitwoordelijk geacht voorhetregeringsbeleid. Voorde Belgische liberalen
was dit vatizeltspreketid. De Obsen,atetirsprak in okt l,ber 1819 Six dati o ok opetilijk
aa,1 als 'de tiiati vali 21)13-111iljoeti', de olynipische Jupiter der Nederlatideti die door

cell coilibiliatie vall fulicties cell inillielise veratitwoordelijklieid droeg. Het blad
vergeleek heiii spottend zelts niet de Koijing zelt' door te schrijveti: eeii 111i1iister
...
'Qui fait totit par lili-111011ie, et voit tout par ses yetix' (p. 222).-- Ilit-ormeel voelde
Six zicli, zo bleck hierboven, als 111itiister al werkelijk verantwoordelijk eii
1,"

atiticipeerde hij daarop
H.id het vertrek vati Six te makeii tiiet liet [c)etieilietide absolittistiie vati Willetii l?
1)i r lijkt itiderdaad liet Keval. Zo ja, dan was, iia Falcks vertrek als secretaris in 1 8 1 8,
Six de volgetide raads,iiati die zou wijketi voor het absolute inachtscoticept v.iii Vati
Maaiieti.

PALLAGRAAI· 6

VAN H ( )(;EN 1 )() R I'S (;11()NI )WE I S( 'OMMEN 1 AAR VAN 1823

1. Het grondwetsconimentaar uit 1823
a. Inleiditig

Vati Hogetidorps rol was na 1 82(1 t-eitelijk ZO goed als uitge5peeld. Hij werd ee,1

Hi,begrepen figuratit, gewantroitird zo,i·el iii liet Noordeti als iii her Zuideii. Zijii
co!11ilieritaar op de Cirotidwet vaii 18232'1 was bedoeld als at-slitititig vati zijti
politieke carriOre. Hij had er getioeg van, tiien 11,isterde toch niet naar he,11 eii
Willeiii 1 oiitspoorde 3teeds verder. Met tegelizill liet de graaf zich er ecliter toe
civerlialeli 0111 nog ce,1 jaar Chet vergaderjaar 182.3- 1824) lid vati de Twec de Katiier

te bliji·eti. Zo kwatii er stot- voor een tiegezide dee'211 vati de lii idnlien.-"'
hi de jareti 1 8 1 7-1 8 23 h.id Vati H ogeiidorp zic h iii de Tweede Katiier regelmatig

krachtig uit gelateti tegeti grotidwitsschending eti uitbreiding vati de koninkluke
lilacht,3,+ kritische redevoeritigeii die hij uitgat- iii boekvortii (zijii Bi/draecti). 1 ) e
Gr<,tidwet was 'geschud', schreet-liij opetilijk.235 C)11datiks het oiitbrekeii vati een

direct parle,iientair aaitklaclitreclit, belette tiiets eeti Katiierlid oiii eeti nii,iister
ope,ilijk wegetis schetiditig vati de Cirotidwet te beschuldigeti. te verklare,i dat voor

sclietiditig\·ati de ((;rcitid)wet de Koiii tigpersootilijknier veratitwoordelijk k otizijii
eti daarover ce,1 debat L,it te lokketi. Gegeveti de zware kritick die Vaii Hogetidorp

JJ" ()bj 'rl'at 'ilr 'al) 25 oktober 1819. XIX. p. 217 e.v.

2 "' Belialve Appeliu, cil Six ware,1 er tic,g alidere lililiiiters die .1 alitoollbaar iliet Keli,otilell ill de
\·olle Jige 111111 13 tcrii le c) 11\·era 1 1 ti,·oc)rilelij kh eld. Zie de 1110(i, c n 11 g \'dll 11 iii Jibter F.ilck r oor .le

dativiarditig vati het atiiliass.idelinchap k Lotideti iii 1823 hierna iii paragr.tai-7, puti[ 1.
b' 1 )eel H vati zij,1 /ilid,·,Well.

1' 1.)it i,ioest dieticii al, 'de bekraclitigi,ig' viti de cerdere deleti. Hi/dr,We,i. 1(1, p. 147.
1" Het tic,ide decl hesta.it vi,oral uit bulage,1 en regijtel·3.
1" Hij otider\,·icqi zich ile sotidatiks a.111 de betreffelide \%·etteti. "lk verlalig liiet d.it de zaketi op
111ijtie wijze ingezieli wordell." Biidraecit, 5, p. 145.
1" Decl 9 nioest dieneti als bekrachtigitig vati het stelsel, dat iii de eerdere ailit dele,1 was
Iieergelegd Bddr,ier,i, 5, p. 151. gepubliceerd iii 182( ).
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wel openlijk uitte, kati hieruit worden at-geleid dat hij het opbrengen vati 111inisteriele veratitwoordelijkheid be,kust vertiieed. 1)e graat- moet het regietii vati Willetii
1 niet lede ogeti hebben zieii afglijden tiaar het absolutistiie eii zich daarbij zeer
machteloos hebben gevoeld. Hij heeft oiigetwijt-eld naar eeti uitweg gezocht tiit de
oiitstane situatie. Hij kwain echter iliet werkelijk iii opstand. want hij voelde zich
itimiddels te oud voor de zoveelste revolutie, zoals hij iii 1822 iii de Katiier
23(3
opinerkie.

b. Deel 8 van de 'Bijdragen voor de Hilishouding vaii Staat'
Iii zijii iii 1823 verscheneli £0111metitaar op de (;rotidwet vati 1815 sprak Vaii
Hogeiidorp wei openlijk ten guilste vall lilinisteriBle verantwoordelijkheid. Iii zijii
coii,meiita.irerke,ide hij eitidelijk, tiia openlijk iiiaar hiipliciet, zijii beoordelitigsti„it
iii de grotidwetscoinmissievati 1 8 1 4.H i j gat-toe dateetibepalitig voor het cloetivati
een aatiklacht tegen ministers ontbrak, maar, voegde hij toe, niet de grondslag. Ik
parafraseer Vati Hogendorps betoog. De Grotidwet h.id de tnitiisteriele veratitwoor-

delijkheid aan de onderviiiditig overgelateii, tiet als atidere zaken, die zij tioch
geboden, noch verbodeii had. De figuur was nooit vreemd geweest aan overwegitigeti vati staatsliedeti, staatkiindigen en rechtsgeleerdeti. Er was veel over gesprokeri
en geschreven en er was duidelijkheid bereikt ook iii de publieke opinie. Het geinis
ervati was geeil gebrek vati de Grondwet. Het uitdrukkelijk voorschrijveti vall de

figuur ill de Grotidwet was otinodig, watit ze was iii de geest van de Grondivet eti
strook te 117 et zijii in stellitigeti eii: " o m dat zij derlialve door ee 11 e W et kati iii gevoerd

wordeii.
Het intiurtiiele conipromis vati Willeni I uit 1817 had bestaan uit eeti
aatibod tot groiidwetsherzienitig. Vati Hogendorp gitig ill 1823 eeti stap verder eli
beval een regeling bij wet aati.
Als een grotidwetsherzietiitig Iliet nodig was, op welke grotidwetsbepalitigeti zou
de tiadere wet inzake de ministeriele verantwoordelijkheid volgetis de graat-din
hebben nioeteii berusten? Kentielijk was dit het bekende koppel: art. 76 (de eed vati
niinisters op de grondwet) en art. 177 Grw. Ten aanzien van het eerstgenoetiide
at-tike| schreeihij dat de openbare aatiklager iii tiaain vati de Krooii sclietiditig vaii
de eed moest vervolgen eii
"dat u it deze oiii statidigheill het gevoele n is geboreti, dat 00 k de Nati 0 n ale Vertegen -

1,·oordigilig het vermogeti dietit te hebbeti, oiii zulke overtreditige,1 iii regteli te
vervolge,1. Het zijn toch overtredingeti ter uitbreiditig vati de uitvoereilde magt, e,1
derhalve ter verliiilideritig van de magt der Nationale Vertegetiwoordigilig, Zocillat
het evenwigt tusscheii de beide magten verbroketi, et) her staatsgestel iii zijtie
grondslageti geschud wordt. Het is vooral iii Etigelatid, dat de verantwoordelijkheid
der M itii 3ter3 beschoilwd wo rdt als #11 der gro ti dzuileti vaii de C olistitu tie . M aar ook

ii, aiidere lailileti zijii de C:rolidwettel, 11.iar dir begit,3el iligerigt; eti het detikbeeld
is .ilotiime vertpreid. dat zulk eene veratim·oorilelijkheid tot eeil' vrijeli liegerilig vortii behoort. Bij otize Natie eti bij hare Vertegeliwoot·digers is dit gev ,eleti
metiigtiiaal uitgesproke,1 gewordeti; eti 111eti heeft iii de Stateti-(;etieraal ben'eerd, dat

"' Bijdnwm, 7, p. 79.
i'

Bi,drqqi,11, 8. p. 251)-251.
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deze \·er.„ir\\·„ordelijkheid z,),id.ii·tig iii Icii geest der (ir,)i,dwet wa:, dat dezel\·e
ge.tcht mi)e,t „-cirdeti te best.i.111. .illioewel zij niet letterlijk ilaariti W,i clitgedrukt. „2,/

Hij zei iii ti·ite dat het ratizelt-sprak dat de Tweede Katiier ministers koii aanklage,i
op b.ific v.111 het beketide begitisel. 1)e verwijzitig 11.,ar Etigelaiid was iii zoverre
\·er\\ anend dat lict e\·eii leek „thU zicli ,itsprak \·oor c ,Ilectier·e veratitwo ,rdeliikheid. Uit \\.it \·c,!gde bleek ec hter dat hij het over de individuele vorm had. Zowel
de iiatie als de Koilitig haddeti het grootste belatigbij de itistelling vati de illinisteri-

ele \·eratitwoordelijkheid, betougde hij. vatiwege de e,ic)rme, iinilier groeiende
cotiiplexiwit r·ati hit befttiur niet.ilf gevolg hit itislitipeti vati fouten eii verwarring.
I)e Kotiitig koti niet alles allee,1 doen en de ministers be,iioeideti zich 11iet tiiet
elkaars terreiti. 1)e reniedie lag voor de liatid:
"Ee,i krach tigmidde 1, ee,i vati dekrach tigste. i deze veratitwoordelijkheid, waardoor
ecti hong anibtelia.ir ged,irig onderworpeti is aaii eene aatiklagte eli,·ervolgilig vi,or
det, 11 egter. r·.111,·ege de Natic, 11.ile Vertegenwoordiging. 1)e geheiniste i,vertredit,Keli

kii,imii aaii het liclit gebragt \\·ordeii bij eli iii)or de Vertegetiwoordigers der Natie.
i 11 de ven olgitig i 11 regte,i i. d.1 11 \·.iii die 11 .lard, dat Zil bij de,1 hoo, ti diii b teti.tar de

mce.te .,amilerking verdielit. Ma.ir jitift d.1.irc)111 zal het er zeldet) toe kt,men: #·c,(31

dit gellitclite c)!ilieil zal elk zicli \\·eteii te hoeden: eli het gevoel f·,iii zulk ee„e
\-er.itim·ourililig te liioeteii Licie,1. za] c)vcr.il eli altijd bet geliioed verrtille,1 eii vocir
.tile 05·ertred i l i g bewaren.Ilit belai,g iii de goed e orde. i i i de gein oed eli.1 ke verrigtitig

Jet- pligten ,·ati elk' ambte,ia.ir, iii het voc,rkottien vati alle misbruiken eli vati alle
rer„·.irrifig, dit liel.ing heeft het H o ofil \·ati deii Stiatindegeiii elde vera, itw oordelijkheid.

."

Eet)111.1.11 itigercierd Zc,ll ze raiizelt- \,erketi. watit de vrees voor patiklacht en
bereclititig zot, iedereeti dwitigeii bitineti de gretizen vati de (Grond)wet te blijven.
Het rerlot-,an de Stateti-Geticra.11 voor de vervolging vati eeti mi,iister had niets
niet illitlisterifle veratitwoordelijkheid te iliakell, schreet-hij. Maargoed. vervolgde
hij. dat verlot-koii wei naast die rerantwoordelijkheid bestaan en deed eerder toc
dat) at- aaii de tioudzaak vaii vervolging vati hoge ati,btetiareti door de Stateti(:e,ieraal bij overtreding vati dc (;rotidwit e,i bij pogitigen 0111 de ititvoerende
Iiiacht (lees: iii:lclit ra,1 de Ko,iitig. PvV) uit te breideti.'4" 1)eze teksteii gitigeti
gepaard met mi,1 of meer verdekte veniia,iingeii riclititig Wille,11 1. 24I Na de
toeliclitilig ill eerdere hoofdstukkeii i duidelijk wat Vaii Hogetidi,ip beoogde.

2. Van Hogendorps ultienie poging rekenschap te eisen

Het la.itste jaar vati V.iii Hogendorp ill de K.ii,ier rati oktober 1823 tot jittli 1824
was gede,ikwaardig. Het amortisatiesytidic,lit. volgetis het Katiierlid l)otrenge het

1" Bildr,lei,n, 8, p. 246.
p. Bii,ir,Nt·,1. 8, p. 247.
Bilch·,4#11.8. p. 343. Ver derop ill liet ccillimentair kreeg hetze 1 tile berc,og b ij n .1 i ets patlieti,cli :

24(,

liet directe parlei,ielitaire aatikl.ichtreclit 111(,est vrijgelate,1 „·ordeli. het was iii,ar eeti blc,ot
kl.tchtrecht eti de Hoge 11-aad allee,1 befliste, idetii, p. ·1(16 eii 4,)7.
" Bitch·,le'.11. H. p. 249-251: idem, 9. p. 2.35 e.\·.
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miliisterie o tider eeli alidere tia a 1 11,242 liad her gro ots te de el vali de 0 vi i heid Atiliaticitii

Tweede Kainergebracht. Her liad, alles wees
daarop, m 1824 eeti oliwettige leilitig uirgeschieveti. Deze riep otizekerlieid op over
de s Jatsschuld, scliaadde zodi,eiide het vertruitweii iii het publieke krediet eii h:id
bovetidieti zijii doel getiiist. Het gitig oin ee,1 z.iak vati tiieer dati 1()<) miljoeli eli
oni de vraag ot- pertiiatieii e extra belastitigeti wel rechttiiatig wareii! Voor V.111
Hogendorp woog tiiet n.inie het eerste putit, de unwettigheid v.iii de letiitig, zivaar,
waiit hier was waarschijnlijk sprake vati schetiditig v.iii de wet doorde regeritig zelf,
b u i t e 11 11 e t z i c l i t e i i d e c o t i t r o l e v a t i d e

24 4

vertegetiwoordigd door een speciale co,iitiiissie vati zeveii ledeti i,it het syndicaat.
Het verwijt aaii het sytidicaat w.8 opetilijk iii de Tweede K.imer ged.iati tijiletis de

begroti,igsbehatidelitig iii her bijzijn \·ati tiieerdere 111itiisters, die er tiiet op haddeti
geatitwoord.144 Intiziddels waren er nicer dati vier niaatiden verlopeti (p. 146). 1)e

autoiisatie van de Kotiitig tot het aatigaaii vati de bewuste letiitig koii hier tiiers
afdoeti, stelde Vaii Hogetidorp (p. 15(1). Hij herititierde de Katiier aati liaar eerste
plicht: de hatidhavhig Vall de Groildwet. Eitidelijk volstotid hij niet latiger tiiet
veritiatien, tiiaar deed hij, niet fortileel Illaar wel tilaterieel, eell soort v.111 parlenieiltaire datiklaclit. Forilieel wareii erallerlei haketi eli ogeii, watit een stratbepalitig was
iii de Aiiiortisatiewet niet te vitideii. Zou het OM gevraagd zijil oiii te vervolgeli,
zo ja, bij welke rechter eti voor welk delict? Geen woold overart. 177 (irw. ofover
de vraag of-de Kanier wei de bevoegdheid had tot otiderzoek. Er bestond ilog geell
etiqi,Otereclit. 1)e enist vaii de t-citen gedoogde geeii juristerij. Uit het otiderzoek
zoo nioeteii blijkeii of het sytidicaar zijii eigeti wet geschorideti had eti welke

redetieti er wareti voor ee,i beschildigitig (lees: parleiiietitaire .7.atiklicht, PvV). At
de oiiistatidighedeti haddeti ecti zod.inige schijii vati scliuld opgeleverd, aldus Vati
Hogeiidorp, dat "er eetie veratitwoorditig is tiodig gewordeii" 0,11 de Kaiiier gerust
te stelleti (p. 15(1). Het oilderzocksvoorstel v.,11 Vati Hogetid<,rp is achteraf tiiet
otijuist opgevat .its het eerste voorstel tot het holideii v:iii ee,1 parletiientaire
enqujte.'+S 1)eze zag er vooral ee,1 kalls ill om de werking vall zij,1 millisteriele
veratitwoordelijklieid in de praktijk te denionstrereti zotider clat die figuur expliciet

ter sprake hoetile te konieti. 1)it blijkt uit de gevolgen die de uitkotiist vati het
o nderzoek volgens Vati Hogetidorp zoudeti oplevereti. "Het word t d.in de zaak vati
de regtbatiken, oni eeiie bewezeti overtreding te ver\,o|geti eii te straffe n " (p.153)
Maar dat het hetii daarom eige,ilijk iliet te doeti was, blijkt uit het vervolg vati zijii
betoog. Voord.it er eeii uitspraak was of zelf-s als die uitblecti zou de rechtbatik der
openbare metiitig al gesprokeii hebbeti en zou het publiek zijn aclititig otittrokkeii

hebbeii aaii wic ze verbeurd had. Dit gevolg vaii eeti gri,te overtreditig der \Lit
ve rd ie 11 deti d e ove rtreciers ti iet alleeii, iii :,ar zo il ook een uiterst heilz.1111e ri u c h t Zij ll

-"1 H-j'K 1 822-1823, p. 5(I.
21' Volgetis art. 48 vail de Wet tot instellilig v.111 eell Allic,rtisatie-Sylidicaat, eli ter regelilig vall
otidersclieidetie filialiciele aaiigelegetiheile„ de5 ilijks vaii 27 deceniber 1 822, Stb. 1822.5'),
beitotid de veratitwoordelijke cotii,itissie uit (evetitueel) de beide Katiiervoorzitter-J , ti·ee

ledeii vati de lt.aad vati State eti drie ledeti v.iii de Ilekenka,iier, de laatste vijt- telketi, te
betioemeli door de Konitig
21 + Bijdr,Wc,1,9, p. 153.
.:
F.H. K.irsten, 1),· v,/rh'lili·Iit,lirc t·i,qi,ttit· i,1 ch· tu,1-,11,11,it),le/c Stak,1, Utrech[ 1 8(,11, p. 197 e.v.

23(,

Hi)(,11)BILIK(,

r,11 h et d (,(,i· de ti atiotial e \·crtegetiw o o rdigitig i ii gecte I de o Iiderzoek ill het alge111 eeti
cii \'(101 later:

'Hieri n is de\\·aarborggelegen tegeti deverm e itig\'11 Idiging vati zillke overtreditigen:
hieritit olitwra.it de heilzatiie schrik vi,or het begaan derzelve"(p. 154). 24*,

Hil gat-iii eetiroudige woordeti .7.iii hoe geprocedeerd zou kutinen worden eli hoe
de 11(,odzakelijke stukken iii i,iliclititigen va,i de regeritig verkregen Zc,udeti kitineii
wordeti (p. 156 e.v.). Vaii Maancii Schrect-op 21 iiiei 1824 aati zijii rrietid Fabillf.
W.itzegrgij wel van die olige h i) c>rd error<,sitie \·aii de C; raafvan H ugendorp: voili

ce qi,i Cappelle citer le Iloi i la barre: het i, c),ibegrijpelijk dat iem.Ind dic zelve de
(:otistitutie heeft helpe,1 111.ikeii zulk een ilicolistitutioneel zoorstel kan doen.

Het t)·peei·de Vail Maatieti dat h ij bli Iid Ii·as \·oor liet feit dat Vati H oge tidorp tiiet
de Konitig. m,iarde voor liet otirecht veratitwoordelijke Sylidicaardederi ('Cell soort

v.iii mitiisters') zi·ilde aatiklageti. Vati Hogetidorps bet(,og was latig en bij,in
d\\ itigetid, tiiaar het wa allei,iaal vergeefs. C)p de dag dat het voorstel iii de Katiier

aaii de orde zoit koinen. lag hij door oververnioeidheid ziek thuis.14' Hij koti
d.1.ir0111 allee,i whriftelilk e,i iii algetiie,ie ziti reagere,i op de optiierkitigen. die zijii

i·(,0,-stel h.id uitgeli,kt iii de zeveii atilelitigeii rati de Katiier. H.id hij de pletiaire
beliatideli,ig wel bij kittitien wotieti. dan was. gegeven de patstellitig tusseti Noord
eti Zuid iii de Kainer, de uitkoni,t bijila zeker Mok eeti afwijzitig geweest. 1)e
ilitkotiist \·ormde een heschaiiietide ilederlaag. Het voorstel werd voor notificatie
41,11]F·aard 11iet 62 tegeti 23 stetii tii en . Er wareti ri a,Ir\'elijks voorsteiiitii ers iii desecties.
Iii 0(·ii sectie vo,ideti .icht ledeti liet voorstel 'contraire A la m.ijest2 du trcitie'. Wat
zeker 11ieespeelde \v:is de atkeer z ,iii de per·sooti V.iii Hoge,idorp. Voor de Belgeti

\\"as hij de hoogliartige Hollatidei·, die .illeen oog had voor vrijharidel. Voor de
11 ,Ilatiderf. "die bc„e,i alles \·reesdeti. dat de regeriiig tegetiover de Belgeti zou
f\·orde,i verzwakt : \\·as hil eeii te statid\·aftigi oppc,satit. 1)1£ de Belge,1 het reclit

11.iddeti zich tege,1 eeti (ook \·olgeiK vati Hogetidorp) absolutistiwh regiem te
\'crzetteti. k\\ .itii ge\\00,1 Iiict iii liet breiti \·:111 de gr:lat-op. Er straal,le.

Zo

Iloteerde

hij, ceii k\\·ade geert d„or iii het verzet vati het Zuideti.

2 '.

Kai·ste,i,

D<

park·m<'litairt' c,kil,Bk. p. 199. begreep wei 111iti ot-liieer diat Vali Hogelidorp doelile

up de 'satictie' d.it cell Iiiinister die zijii reptitatie verl(,reli 11.id. itiet Ii.ici kllili le,1 aa,iblijveli.
Hij begreep tiiet „·aaroiii Vali Hogetidorp hier,1.iii 111eer \\·aarde hechtte d.iii 1211 eclite
bestratfitig. \\·,ilit otidatiks een z,·antrotiwetide Natie haddeii st.iatsliedeti iii de praktijk
des,illiietteiiitii jaretilatig het \·ertrou\ ·eti vati de Kotiitig belic,ucleti.
NA. Fabius. 6. Het citaat illustreert iii ee,1 tiotendop bet verschil iii benadering russell de
beide

hereii, gevolg va,1 het uit de Er·eg gia,111 \'aii cei} priiicipedi:cit ie iii de

grolid,w·etsci)111111issie vati 1 8 1 4,

Het A o ik detikbaar dat ho uiteitidelijk tiict dilrfile.
" ' 1 )e liosch Ketiiper, D · St,latkm,iliti· (i,r,·hic·,hi,i:, 1·,1,1 .\',·di·,·/a,id tilt /H.1 f). 1868, p. 589.

"'m. <·11 (: d.. VI. p. 462-463.
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1. Het definitieve vertrek van Falck in 1823
Thorbecke schreel
"iliaar volgetis deii Ki,ni,ig koti eeti alidere zedelijke itivloed dati zijii eigeii, eti eeti oug
datatiderseliverderzag dE Ilet Zijile, zeer wei w £)rileli ge tiii st. Falck werdiii 181911.,ar
Weelieti gezotideti eti verv(,lge,is iii 1823 iia,ir Lotideii verwuderd. ·,251

Falck werd, anders dan Thorbecke dacht, iii 1 823 tliet ven\·ijderd, hij wilde m.iar ·at
graag als aiiibassadeur tiaar Lc,ndeti verwijderd wordeti. Het Gatibod daartoe werd hetii
volkonien onverwacht gedaaii eii hij had oii,niddellijk ja gezegd.151 Hij zag niet lecle
ogeti de volgetis hetii gevaarlijke en ondoelm.itige 'regeerwijze' v.711 Willetii I aaii:
"Ik had er eene zood.inige verlatigd dat iii eli zich bij eetie liiogelijke trootisveraliclerilig
ongeveer aan dezelve had kittitien houdeti, eit deti gaiig vati het Sta.itibestilur vati alle
„25.3

sclii,kkeii vrijwareti.
Falck wilde tiiet aridere woordeii teri zodaiiige rol van Wille,11 1, dat die zoiider

probletiieti ot-schokken overgetiometi Zoil klitiliell wordeii door de Pritis vati Oratue,
de toeki,tiistige Willetii 11. Clp bedekte wijze gafhij daartiiee aaii dat hij debetiioeizi,clit
eti het solistiic vati Willerii I verti)eicle. 1)e cotisequetitie v.iii zijii oppatting was eeti veel
groter aatideel vati de mitiisters iii het beleid eti eeti goede colirditiatie daan'ati iii de
Kabitietiraad oiider leidilig vall de Vorst. Ook op dit piilit ill Zijil alitobiogratische tekst
bleet-Falck zwilgeti over ininisteriele verantwoordelijkheid. Tusseti 1817 eti 1823 zo,1
Falck, tieetii ik aaii, tiii,i ot'tiieer li ) ,dgedwoiigeti het Noordelijke taboi2 op tilitiisterille
veratitwoordelijkheid helpeti ill statid houdeti. 1 )it tahoe diende Willetii 1 voc,rlopig te
besclieniieti tegen ee,1111oge'lijke greep naarde m*ht van de 13elge,1, maar het zoil iii.iar
eeti beperkte periode volgehoudeii kutineti wordeti. tudens welke Willetii I de katis zoit
krijge,i (,111 het Noordeti eti het Zi,ideti tiaar elkaar ti,e te brengeti. Iii plaars daan·ati
bewerkte Willei,i I het tege,ideel:
" M et de verbroedering van H ollanders e,1 Belge,1 - dat hootildoel, dat. tia.tr

illijil begrip.

eei,e wuze regeeri,ig 11immer zoiider pligtveizakilig uit het oog verliezeii illogt - \%·a,
h e r i l i il e 11 1.l atste n tij d, i i i pl.l ats v a,1 v 00 rw a.i rts. a c li te ru i t gega J 11, e ti il e po p u la ri te i t va l l

dell Souvereiti zelveli h.id liiet weinig gelede,i. •,2,4
Daarbij kwatii dat de Koning steeds minder luisterde naar zijn mitiisters. Hij isoleerde
zeetiotiderwierp ze a.itigedetaillecrderegletiierite11.-"Hijverbaiide de iiiiiiisters iii 1823

telislotte Iiaar de zogenaatiide 'Millisterraad' (zie hiertia). Willetii 1 gitig kortotii Zijil
tioodlot tegetiioet eii wilde iliet gell )Ipeti worden. Falck had er daarotii iii 1823 getioeg
vati eii gcioide, toen hij de katis kreeg, het bijitje erbij neer. Als initlister Ahtte hij zich,

5:

Tlicirliccke, Histi,rischt· .Slic't.st'ti, '3 C,rave,ihage, 1 X641, p 182-183.
"' (:t'dc,il,b,/14/h,11 /.,ilck. p. 283.

2" ith'm, p. 283-284.
Ah·,il. p. 283

251

1 (i,·ch·,16,1,11/ic·„ /4,/,k, p. 284.
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H(,()11)%1,1KG

tiet .ilf zi-111 colleg.i'·, Six L'11 Appelitif iti 1821,-

tege,iMI·er liet pribliek izi'I degeliik

(11ieite),-era,itwioordelijk rocir liet beleid vaii Willetii I eti van die veratim·oordelijkheid
\\ ilde hij iii 1823 atiii,i.ir de binlienlandsche huishouding, het algetiieet, beheer van 's liijks belangen.
le\·erile telkelif .11 111eer verse-hijliseleti die mij getioeg Iliishaagilen c,ni mij geinelijk te
m.ikeli 011 0,·er het ileel welke ik bij lict gros der liatic doorga;iii liioest aa,1 dezelve,1 te
licl,t,ell.

Na 1823 ZOil Falck, cotitc,nii de vroegere zwijgcude, tot zijn dood blijveti zwijge,1 0\ er
mitiisteriele veratitwoc,idelijkheid.

2. De instelling van de 'Ministerraad'
Iii cepteniber 1823 besloot Wille,ii I tot de instelling vati eeti Raad van iiiinisters.

V(,lgetic de coticiderans vati het itistelli,igsbesluit \\·as het dc,el v.111 deze raad eeti
rocirlopig geniectifchappelijk (,tiderzoek 01 overleg vati de 111itiisters itizake alle
\\·ets<)litIi'erpeti ell I·erOrdetii11geii \All algellieeti bestlilir ter bevorderillg van z(,vet'I
':.
mogelijk eetiheid eti 5.1117etiliatig iii alle takketi vaii bestutir.- Willetil I. tc,t dati t<,e
r·oot·zitter va 11 de Kabitietsraad, 1 1,1171 zell-ge eii zitti iig iti de 'Mitiisterraad '. H et itistellitigg-

bc,ltiit be\ atteectiregletiient \,111 18.irtikeleti. Volgeiisart. 13 was de 'Mitiisterra.id' tiiet
ber(,cgd t<,t het 119111eti vati befluiteti bij !iieerderlieid, eeti bepalitig die blijkenf een
brochi,re vaii Justitieanibtena.ir Asser tlit 1828 bedoeld was otii iedere o,irwikkelitig iii
de richting vati eeii E,igels 111itiisterie te voorkotiie,1.-"" 1)e uitko,iist van het beraad eii
de,)\·enregitige,i vati de tiieerclerheid eti de tiii,iderheid. alsinede de daarbijaangevoerde
motieveli. 1110estell di,or de betreffetide 111it1ister iii zijii vourdracht aal] de Koliiiig
\\'„rdeti vertiield. Iii het co,icept h.id een bep.iling gest.1.111 (art. 18) over het vertiielden
dat de Mitiisterraad was gehoord. welke op advies vati 111itiister Elotit was gesclirapt. Hij

\(,!id dat e.11 afu·ijkitig vati de (;ratidwet eii de praktijk tot dall toe.
)e \·ice-r„orzitter r.iii de li.,ad .iii State (Mollenis) had 11iet alleeti zitti,ig iii de
'Mi!1isterraad: hii waf er zelt-5 vc,orzitter r,iii. Falck zou de iliell\Ve 'Mit,isterraad' tiiet
of- hoc,gste,is eeti enkele keer bijwcme,1, utiidat hij iii no, ei,iber 1 82311,1.Ir Lotideti
\·ertrok. Zijii cic,rdeel ero\·er was vertiletige,id. hij 11(,ellide deze ceii c,iirolledige
2 ,It

1

doti blit re \·ati de Itaad \·ati State e ri eeii 'kii ijpraad'. Het 11 i e 11\\·e c,)1 lege ktieep i tiderda:id
letterlijk de ni i, ii te ,·oo r on derl i, i g overleg .it-, watit daari n !11oclite,1 allee,1 wetso,itwerpe n

aati de orde kotiieti."'' Hoe gebrekkig de Kabitieteraad tot dati tne ook aaii zij,i doel liad
bea,itwoord. iii rergeliiking tiiet de nieuwe 'Mitiisterraad' koii iiieii ze. volgetis Falck.
voortretli·lijk tioe,iieii. Iii de Kabitierfraad h.id nie,i tetinii,iste tiog de gelegetilieid gehad

"
-

1'*

Zie hien·oor p.iragath. p ,iit 2.
C ,<71('ilks,/11·i'/ic'11 /·'(1&·L'. p. 283.

Heniiali I )ooyeweerd Hzn. Di· 1 linisk'mi,id iiI lic·t X'c·cic·ilii,idsdic'

St,1,11.,rc·,-hI.

Atiisterd:ini 1 ')17. p.

126- 1 2 8 eti p. 398-41 1 1.

" ' IC. Auser1. I ii·h,uidelitle i,1,(·r,/c 1 1'1·,1,1,11*,ordrlit.Wirid cic·r.ihi,ish·rs i,i,/e,·11-,· hc·t mdi·ri,mds,1, St,1,11.itrrt.

' (;rave,ihage deceniber 1828. p. 2 1.
1'' NA. St,iatssecretarie. 1756: c),itlee,id a.iii een notitic ,·an J. Steur.
-",1

c k.d< liks,hrith it I·'cilrk p. 283-284.
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iii datiwezigheid vati de Vorst grotidig (,rer zakeii \·ati algetizeeti belatig te spreketi ell
zich Ie verstami over eeti systeelii ot-iets wat daar op leek.
Mijil cotic|Lifie luidt dat het 11ieuwe Lollege alleeii iii im.1111 eeti 'Miiiisterraad' \\·as,

ti·itelijk was het eeti raad voor de wctgevitig. 1)001 deze iii te stellet isoleerde Willini
I zichzelt-tiog verder vati de toch al geritige gezatiienlijke itivloed vati de initiisters. Hij
otittrok zich zo aaii de heni alleeti tiiaar irriteretide tegenspraak iii de Kabitietsraad, die
hij opscliortte. Iii de ilog overblijvetide gesprekketi vati de Konitig tizet de itidividuele
niinisters liet hij geen ruinite voor algetitene beschouwi,igeti.262 Hehalve zichzelt-bracht
Willetii I via de 'Mitiisterraad' ook de i,idividuele tizitiisters iii ew tiog groter isolenictit.
Otiidat zij iliet dan likt toestellinlitig vall de Kotiitig iiiet elkaar iiiochteii overleggeii,
haddeti Zij liu helemaal geen gelegenheid meer oin als groep te beraadslageti over zaketi
vati algetii eeii regeritigsbeleid. 1 )e zorg dat de ' M illisterra.id ' niet b ziite n het v 00 rgesclire -

veti boekje zou gaaii, koii Willetii I rustig overlateti aan de olibeperki 1(,yale v<,orzitter

Mollenis, geassisteerd door zijii geestverwatit Vati Maa,ien. Voor eeti gezainetilijke
opposi ie vati de zijde vati de tiieu,ve r,i:id hoefile Willeiii 1 daii ook 11iet te vrezen. 1)e
'Mitiisterraad' was kortom eeii scliijiivertonitig, die tiaar buiteii toe modern .1.indeed,
tiiaar die zeker iiiet bearitwoordde aa,1 het voorgewende doel.
Overigens ZOO de
'Mitiisterraad' iii de loop vati 1829 wel eeti serietizere rol krijgeti
2 ,3

3. Organisatorische maatregelen en
voor de afscheiding

ministeridle verantwoordelijkheid

Willetii I trachtte otiophoudelijk, mede op sterke aa,idratig vanuit de Tweede Kaiiier,
zijil topzwaar cetitraal staatsapparaat eflici811ter 61 goedkoper te iii.iketi. Dit streveti
leidde tot vele rapporten eil talrijke henichikkingeii van departenietiten, waarvan wei
nooit heletiiaal duidelijk zal worden iii hoeven e het daarbij gitig 0111 toepassitig vati het
'verdeel eti heers'-priticipe ot-oin ratioiialisatie eti bezuilliging. Beketid is de staatscoinmissie vati I augtistus 1818 Litt. TT, die niede geleid zou hebbeti tot het itistelleti vati
34
Iii dit verbaiid was zeker ook vati belang het K H vati H
de Mitiisterraad van 1823.

"' lili·,11. p. 284
1"' 1)0<,yeweerds +tellitig dat Willetii I deze r:tad instelde. c,Ii,dat ho itiet de Kabiliet%raad Keen
overzicht ,>vcr het algetiiee,1 beituur had kullilell lioudeti. deel ik tiiet. Ah,listt'mi,1,1. p. 126; vgl.
P.F. Hubreclit, '1)e Mit,isterraad'. Bijdra,ecti St,wts-, Prc,vitia,wl-in (;cnic·cittebesm,ir, 1,1 858, p. 27928( .
f.
M. Beekhuis, '1)e Staatscotiiniissie Lirt. TT en het Kotiinklijk Besluit vati 4 septeniber 1 823, tir.

7 mzake de orgatiisatie van de departeliietiteti van alget,ieeti bestuitr'. 01}uitgegeven eli
otigedateerile 5, riptie; vgl. NA. Fitia, iciet 1, 45 A 23. waann gegevetis over tie sattienha,ig russell
de verscliilletide orgatiisatorische eii bezuiti igingsoperaties. Oudere relevatite brotiiieti zij'i W.M.
de Brauw. Dc departe,lit·,lic,1 van alecmet,1 14'stillir 11, Xt·,h'rhmd seder, de £,1,111*'litcli,W I.w,1 1 795,

Utrecht 1864, hocitilsti,k 5 eli 6 eli J.C . Beth, 1.), dep,int'nit·tile,i mi al,emet·,1 bc·snitir,$·ditwitit· lit·t
Wdi,dk 1798- 1907, (iroijitigeli 19(17, hi),itdstuk 12: J. Steur, 'Staarvecretarie eli K.ihitiet des
Ko!,i,1 gs c),ide,- Wil le,H I', B.11(; H 8 4 (196<)) p. 88- 1 38: vgl. ook het K 13 REi 1(1 a pril 1 829, 39

bc,prokcii iii lic,cifil,tuk 8, p.,ragraat-2, putit 3.
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jatitiari 1825. inritieen itit\·c,erige tankoijifihrijviiig\·aii niitiisters, aa,igedi,idalsde spil
\·ati eeti departe111etit, u .is opgetio,iicti.

1'.

Eeti pittit dat iii ,·erbatid tiiet iiiiiiisteric:le veraiitwoordelijklieid vertiielditig verdietit
is de \·raag wie bij ziekte ofafu·ezigheid \·ati Wille,ii I besluiteti zoii niogeti tie,iieii

eii daarvoor verantwoordelijk zoil zijit. 1)e \,raag is relevant, omdat de Kotiing zich
door zijii solistische wijze va,1 regereii ziclizelt-iii toeile,nende mate onvervatigbaar
had geiiiaakt. Er bestotid weI ee,i gr<,tidwettelijke vervatigi,igsregeling, miiar die
zi ii de Willetii I rolid 1 823 ke 1111 0 ijk tiiet. Art. 48 (; 1 w. 1815 bepaalde dat de (vati.if

zilti aclittietide jaar) ineerderjarige Pritis vati Oratije van rechtnvegeregent zou zijii

Omdatde l'iliiA \·ati uraiije iii 1792 gehoreti was, was hij vatiat-deitiwerkitigtreditig
\'ail de (;rotidiet vall 1814:lutoiliatischratireclitswege de vervaliger valizijii rader.
1)eze :ic|ltte zull recalcitratite ZOoll 0111 litter dall eell redeti een te riskante regelit.
Niet alleeti h.id de I'ri,is zich voor 182(, iii diverse dubieuze avo,itureii gest(irt, 11ij
had zich ook tegctiover zijii wider eeti expliciet voorstatider betootid vati 111itiisteriele veratitwc,ordelijkheid. Vreesde Willei,1 I dat als hij latigdurig ziek werd. de

gratidwettige regent welliclit otigewetiste veranderingen door zou voeren,
bijvoorbeeld itizake millisteriele veratitwoordelijkheid? De regetit zoit i,11,1iers iii
de verleiding killitien konien de kant vati het Zuideti te kiezen, waarhijeen liberale
reptitatie liad eii iii populariteit zij,i vader verre achter zich liet. Een dergelijk
veniioedeti was tiiet o,igegrotid. 1)e Prins teketide in januari 1822 voor ziclizelfop
dat hij als Kotii,ig tionit partij z„zi kiezen. "Lev corps c<,tistittih doivent d6cider
libre]iielit fur les ill jslires Biliallijes du (ioilvertletile,lt." Zijn mitiisters zouden
\ ervatigbare ii,struniente,i zijii. 1 )e ervaritig opgedaai) methet beleid van zijii vader
h.id heiii tot deze cotic 1,1<ies gebrac hi. lt«,
Eeii bewi-ic dat deze eti dergeli.ike 0% erwegitige,i eeti rol hibbeti gefpeeld bij Wille,11

heb ik iliet gevc,tide,i. Feit is ecliter weI dat hij geduretide her jaar 1823 eeti
coiicept roor ee,1 verratigi,igsregelitig otitwierp. die iii strijd met de Grotidwer
I

geheel 7\\"eeg over zijti z0011. Iii ge!1 cigetiliatidig pro tiieniorie legde Willeiii I ,·aft
\\·ie zoti regere,i .119 hij ziek ofati\·ezig zori zijii. Voor de itihotid vati de tiietiiorie
ga ik geheel afop eeti whriftelijke reactie daarop:..T watit de pro tiie,iiorie zelftrot-

ik tiiet aaii. Uit de reactie blijkt dat de pro metiiorie drie otider\ ·erpe,i betrof: de
verbetering rati de besti,ursitirichting. de atdoeiiing vaii verzoekschriften eti een.
"1'rOject-Orgal110:itie I·All eell #4. bil .1 bwii tie ot-otiverh o ,pte ziek te vati deti K oti i tig,
i listructie voor dien r.,ad. be helzende bepaling der zaken. welkezonder t li+w-lieli k <,tii st

"'' (;epubliceerd iii: 1 )J. te,1 Zeld.1,11 ( ;a,is\vijk ed. Hatidli·idit, e tot di ' ke,1 m i w hc·t Xmats/,(·stritir iii hc·r
A-,i,tinknik di·r Xi·th·r/,u,di·n, Ut,·eclit 1 1426. 1. p. 2-7.

Koi,i:iklijk Huisarchief A411-Xi-2. cititleetid a,1,1 Jere,eli v.1,1 Zaliten. Schi·hik, 11711:mht,
Zii'a,irhi ,/il m m·d,wrd. p. liM I.

4 NA. Sta,atKecret,irie. 64)26, De Mey \'.iii Streetkerk, 1823, 25(-. Eeli kl.idtiotitie vati elf
p.igiti:i's. die iliet geadresseerd. iliet ged.iteerd ell iliet 0!idertekelld ic. Het stzik ic v.ill
otibeketicle liand. \·ert,ic,edelijk tcit st,ilid geki,11]cli ill ccliciverlcg v.iii Ii,eerdere persofiell (er

·ordt ge proke,1 vati 'nieli ) eli ber,it red.ictieu·ijzigitigeti ill de liatid z .1,1 1)e Mev \·aii
Streelkerk. Zie ook ee,i tiotitie van Wille,11 1 uk 1 823 over deze proble,iiatiek
(werkdrukvern,indering inzake rekeste,1) iii idem. 61 IMI, onislag 1823.
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vaii den Kotiilig, door deze]ve Zoudell kuiliieli worden at-ged.lati, eil van zoodanige
zaketi, waartoe de beslissitig cics Kotiitigs vereisclit wordt."

Hoe\\·el alles crop wijst dat de pro metiiarie niet tot eeti coticreet besluit heett
geleid, bevat de reactie erc,p relevante ititortiiatie over denkbeelden van Willetii 1.

Ik citeer het deel dat handek over de project-organisatie (p. 9).
"Volgetis de P.M. schij,it de ititelitie des K oiiings te zijii, dat de vier Sec- retarisse i vali
Staat, waarvan hierboven gesproken is. ledeii v.iii deii Raad Zoildeti zijit, hetgeeti ook

Iliet olieigetiaarilig voorkot]it, watilieer dezelve, volgelis het sub A opgegeveli pl.iii
iii de gewooiite zoudeli Zijil, 0111 meer d.agelijks eii 0,11)iicidellijk met deti Kotiitig te
werken, eli dus met Hoogst deszelts intentifii ilieest beketid zouden wordell."

De vier Secretarisseti van Staat en het plan A betroffen het idee van de oprichting
soort van kernkabitiet. Daarin zouden zitting krijgeti: de vice-presidetit vati
de Raad van State, de secretaris vati de Staatssecretarie, de minister vati Filialicien
eii de niinister van Bitinenlandse Zaken. Desgewenst konden ad hoc ook andere
111 in isters worden uitgetiodigd. Dit vierk oppig kern kabitiet zo„ de functie verv illeii
vati eeti

van een vervangetide regeriiigsraad en zo tijdelijk de eindveratitwoordelijkheid voor

bepadde zakeii overtienien vati Willetii 1. Het viel natuurlijk op dat er iii de
vervatigende regeringsraad geen plaats was itigeruiiiid voorde Prins vati Oranje. De
opstellers vati de reactie op de pro nietiiorie suggereerden iii hun tekst de Pritis van

Oratije voorzitter vati de regeringsraad te niaketi, daar dit ilier de geest van de
Gro 11 dwet zoii sportii. P ritis Frederi k zoii op zij 11 beuit de l'ritis vati 0 ratile kii 11 11 e 11

bij ziekte. De reactie op de pro menlorie bevatte verder suggesties voor
eeii itistrilctie vati de regerizigsraad. 1)e pro ilieilione kreeg geeti vervolg eu het is
vervatigeii

de vraag ot- de reactie erop ooit verder gekometi is daii eeii kladversie. Opvalletid
was telislotte dat behalve voor de Krootipritis ook voor 111111ister Vati Maatieti geeii

plaats was itigeruitiid iii het kemkabitiet.

4. De jaren 1822-1828, niaxiniaal solisrne van Willem I, en minimale
ministeriele verantwoordelijkheid
Vatiat- 1822 zou Willem I de contacten russell de regeriiig en de Kaiiier alniaar
verder lateti verschraleti, zodat

ze

steeds initider otii het lijf haddeti. 1)irk vati
Hogendorp (zoon vati G.K.) sclireet-op 3 mei 1826 aaii eeti broer:
7.)e apathie bu de liatie neenit toe, de verachting eii bespotting vati otize nietige
Statell-(;elieraal gaat steeds voort.

„ 24'h

Het Noorden zweeg en liet Zuit)len verdroeg, zolang het ecotiomisch goed ging.3""
Onder de oppervlakte groeide echter het verzet tegeti het ontspoorde regiem,

2.K

(A·denksti,kily,i. IX-2-p. 926.
'«' J.P. de Valk, Roomser dan de Paus.' Sh,dics over de betrekki,wen nissm de Heilife Stoel m lit·t
Xi·,h·rlands kfitholicismt·, /815- / 94(1 Nijniegen 1998, p. 75-97, p. 91, wees op het pleidooi Lia
het katholieke Noord-Brabantse Tw·eede-Kanierlid Le Sage ten Broek hield voor kc,tiitiklijke
otische,idbaarheid en titinisteriele veralitw'oordelijklieid iii de C:odsdielistvrillid, 1825, p. 195196.1)it pleidooi stelde itihoudelijk imar zeer weinig voor, hetgeen niogelijk verbaild hield
111et lift tioor delijke taboe.
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\\·aarvaii W ilietii Ihet\\ .1 re karak ter zc, veel m ogelijk canioutleerde. 17"Iii het Zi,iden

bleet- opeiilijk verzet bestaaii tegen het uitblijvell vall de Hoge liaad eti ran
erketitii,ig vati i,idividuele min isteriele verantwoordelijkheid. 1 )at Zilidelijke verzet
\\·erd op zeer becclieideti scliaal ook gehoord van de katit vati de Noordelijke
kathe,lieketi, die zich opetilijk uitspraketi ten gutiste vati 1111,listeriele verantwoordeIii k h eid.'-1

Iii 1824 \\·erd iii Luik door eeti joi,ge geiieratie liet at-gestaideerdeti de .\/,11/ticit
Lic·,1.,/4'reh „pgericlit,1-2 eeti libera.,1 blad dat tiieer uitgesproken e,1 „petilijker d.1,1
atidere bl:ideti iii de \·oetsporeii dilrfile te tredeii vati de iii 1 8211 gert.,akte ()b.s,·ti„1ttitr.- ' Her iliet,\\·e opp„sitieblad zi,i, profitere,i \·ati liet 11ietiwe persbeleid vati de
regeritig onder ile regie \'ati eeti Belgische 111 i,iifter. Nadat de Belg Vail (lobbelwlirc,y vaii 1 8 1 6 tot 1825 kabitietssecretaris was geweest. be,ioemde Willetii I he,17
op voorspraak vati Falck'74 iii 1825 tot tiiinister van Bini,etilandse Zaken. Hoewel

V.iii Gobbelse hroy eeti vertrotiwelitig was va,1 Wille,11 1. hield ti,eti hetii iii het
Z,iideii \ oor eeti liberaal. Zijii liberale vrietide,i haddeti d.iii ook hoge verwaclitingiii ,·ati hei,1.- 1 Willeiii I zou deze reputatie liatidig weten te gebruiken 0111 met
Iiatiie de Zuidelijke liberale!1 jaretilatig ee,1 rad voor de ogen te draaie,1. 2-I
V.iii Robbels< hro\· kreeg va 11 Wille !17 I de rilitilte voor eeli altertiatieve 0 11igang illet

de perf. Het iii regeritigskratite,i t,ititasieloof iiihakken op cle oppoGitie ot- eeti te
Ciiiatieke ver\,c,lgitig A la Vaii Maa,ieti, zoals l,ijvooibeeld iii het geval vati Vati der
Straeteii.1-- \\.as contraproductief giblekeii. 1 )at beleid riep extra eli oritiodige
\\·eerst.inde,i „p en Wille,ii I veraiiderde tijdelijk van tactiek. Hij zoi, daaroiii de
regie over liet regeritigsblad liet-/,i,trit,i/tic Britxcih·s. tot iii 1825 iii hatiden rati Van
Maatieri. vooretikele jareti toevertrourveti aaii V:iii Gobbelschroy. liezestelde snel
eeti ozide beketide tot 1100fdredacteur aan eii vervitig bititieti eeti jaar de dure

zittetide. z .iste redacteitreti door loge, liberalere en goedkopere midewerker,f.

2-X

Hieniiee m.iakte hij eeil ei,ide a.iii de ,·rciegere liivloed op het blad vati V.iii

'

'

1)e (:„lirrit·r di·: /',1),s-/1,Is +iglialeerile dit cipetilijkiii 1828 ill twee lalige extractell uit de Fralife
(i/obc: zie iii de a fleveringe,1 vati 13 el) 14 decetiiber 1828 het artikel '1)e 1.1 crise actuelle
Zie bij,·cic,rbeeld het artikel '1'olitique liatiotiale. sur la pri)ch.Ii,ic ofgaliisatioti de 1.1 Haute
(:Imt' m de

'

iii d.it j.i.ir

I

1

I i i 1, % ri d

,·.1,1 3 1£·bru.iri 1 826. 1)it w.10 niet de regeritigskratit ,·ai, 1 82(1. die liog

rei ziele waf gegaati.

' Tot de opric-liters beliticirdeti l.iterc lielgici-lie mi,ii,ters als Jc,+epli Lebeati. C h.irlec It,c,gier eti
Itn 11<'IMX.

1

Er „-af #pr.ike ,·.111 ci)liti:itliteit iii de lilierale Zilideli-ike tipptivitie. „·alit dc red.ictie \'.111 het
Luikse hI.til ketide de theorie mii ( 011*talit eli de ilit„·erkilig d.lar\·.iii di,cir V.iii Meetieli. 1 )it
lilijkt ()nder liieer uit Ami.ilid Fre >11. SoiIi·,·i,irs 1,c·rscimu·/s C /824- /,YJ /jil t.<,ric:,/1„lic/,"1,(.

IKIii,Ilt. linixelle. 1883, p. 1()8.
'-' lirief,·.iii V.,11 (;01,belschrc,y .iati 1-:.ilck ,·aii 2') .Illglictlic 1 823. NA. F.ilck. 34(;.
dip|01,1,111,111£ (Ii Jils('1,11

-' Zie biji·cic,rbeeld de .1/,ithic·11 Lit·n.,/,t·le/1. 23 Iit)\·elither 1825. p. 3.

- Zie de vergelijking russell de beide liiiliisters dcic,r Ll,UiS Lle l'otter it, 110 ,tilstilk 8. paragraat4. plilit 3.
'-- Zie paragratit-4. putit 4 hierbc,ve,i.
'-' H„ofdred:cteurj. Grjban trok nicer liherale redacteuren aa,1. zoals o.,1. advocaat Sylvai,1 rail
de Weijer eti de letterkulidige F. 1331-0,1. 1 )e titiif·ersitaire doc·etiteii Qiletelet ei) V.111

Reitti:liberg le\·erder, ook artikele,1. Zie vc,or iiieer gegeve,14 Frederiks. Maliipillatie eil
hifortiiatie, p. 65 e.v.
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Maa„,11. Het tot dati toe \·erliesgevetide -bilirit,il d,· 8,·tix,·/h·s werd aatitrekkclijker
geiiiaakt vour een groter lezerspiibliek di,01 eeti ruitithartiger eti 111iiider eetizildige
verslagleggitig vati waI zicli at-speelcie iii de Tweede Katiier. 1,e redactie liet eitige
inbreng van de katit vati de Zuidelijke oppositie toe.17•'1)aarnaast stelde deze ruinite
bewhikbaar roorartikeleti overop ciat liloilielit actilele Ellema's. zoals de opkoliieti-

de romatitiek.3„" 1)it beteketide tiiet dat het ./,ilir,1,1/ dc Britxi·#cs ziclizelt- ti,t de
'doctritie de roinatitis,iie' had bekeerd. 1)e redactie sprak dat expliciet tege,1 eti
weitste tieutraal te blijven,1,1 111aarliet iii 1826.irtikeleii toe, die, iti de woordeti ·ati

Kosstiiatin, iii navolging vati het beroetiide Fratise tijdsclirift vati de liberale
rotizativiek, de Globe, politiek en letterkullde tor eeti alget,iene wijsbegeerte r.iti de
vrijheid probeerdeti te verbitiden. Uiteraard stolid deze leerop gespallilel] VOet 111Ct
het abso lutisilie vati Wille iii 1, tiiaar was er eeti bete i middel 0,11 de aa n Jaclit daar\'ati
at-te le ideti? Het ging er slechts oiii het Ziliden, dat ecotioni isch i 11 de watte 11 werd
gelegd ook politiek rustig te houdeti. Voor de At,ithi,·11 Lic,isbereh was dit itidirecte

kokettereti vati de regering met de rom.atitiek wellicht eeii redeli te meer (,iii te
pleiteti voor erkemiiiig vati tiiinisteriele veratitwoordelijkheid. Wij waren destijds
bij de eersteti, schreet-tiiedeopricliter Lebeau, die wezen op de directe betrokkenheid vaii de Kotiing bij alle bestilitrsdadeti un op de openlijke otitketitiitig vati de
miziisteriele veratitwoordelijkheid, die volgetis otis het vertegeziwoordigetide stelsel
iii zijii keni Jatitastte.
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Illustratiet-vo ,r de tiieuwe aatipak vati de oppositiepers was de wijze waarop het
/0111·it,1/ ch· Brit.,e//cs daarniee otiigitig. Kritische artikeleti v.iii de .11.,thicit L,ti·,isht·reh
werdeii iii de regel gewooii genegeerd e,1 cloodgezwegeti. 1)e Alathic·,1 Lacitsbereh
ver\veet de regeritigs kralit da:,rotii Ziji] fulictie eli taak Ie misketitie 11. Mciest het blad

11iet doui kiatiteti datigevalleti regeringsfutictiotiarisseti de gelegetilicid biedeti zicli
te verdedigeti ot-als regeringskrant zelt-voor lien opkonieti? Een zeldzaatii voorbeeld
dat de regeritigskrant zich uit zijn tetit lier lokkeii, betrofeeii reactie op ecti wrie
zeer kritisclie artikelen onder de titel 'QueStioll cotistiti,tioiinelle'. die de Al,it/,i,·ii
L,ze,isber,eli publiceerde ill augustus 1826.1)e artikeleti vortiideti een re.ictie op ee,1
Liitspraak vari de Cour de ('assatio,i te Luik vaii 2 I juli 1826, waariti dat 11£,1- aaii
rechtbatiketi verbodeii had de wettigheid vaii bestuursbesluiten te toerseti (11ier
verwijzing naarde prdambule van het Contlietelibesluit vati 5 oktober 1 822). Stotid
de regeritig boveil de wet, vroeg het L,iikse blad zicli .de,1 bearguitienteerde het

'-' Hot h,111·11,1/ d,· Bnixt·/hy 1 2 jatiu.iri 1 826 berichttedathet blad het Tweede-Kaiiterlid 1)orrelige

verzoi·ht liail zijil redevoerilig over de begrotiligswetteti v.111 1826 te till)gell pilblicereii.
1)<,trelige |,ad iligeste,iid oi}iler voorwaarde d.it de rede iii zijii g.elieel zoil &1·ordcti .Itgedrukt
eli dat er geeti cetisilitr op zou wordeli toegepast.
1"" Ik .Wathic'11 Licuslicre/, sprak zich als rerste i,11 825 gu,istig over deze stroliulig uit. Zie G.
C:liarlier, Lt' .1.10,11·t'im·,11 r,im,lutiqi,e t·,1 lic·lt:iqui· ( /8/5- /8 5 0. 1, Brussel 1948, p. 174.

_/7,1,·,1,1/ ch· lim.\-el/£·s 15 tebritari 1826,.irtikel 'LittOrati,re'. KI)3,11.iliti, i), 1-,14· I.,mdm 17811/984), editie 1986, 1, p.1 27 veritieldt iii tiavolgitig r,111 (:harlier, l.t' 1/0111'citic,11 ruitiatiti,lite, p
211 -212, teri c,lirechte dat her ./c,lir,1,1/ dc Bn,xe//cs zich rot de roniatitiek had bekeeril. 1)e
betretfeilde artikelen vati de Fratistiwii Auguste Baroti bleven voor dietii reketiing eti dielldell

slechts het aa,itrekkelijk iiwketi v.111 her regeritigsblail.
..

Frcho,1, Spill't·,lirs 1%·rst,titit'6 di· Li·bi·,iii. p. I l l.
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tegetideel. 1)e reactie van het./c,it,·,i,1/ 41(· Bri,xr//rs van 27 augustus, zonder titel 0117

er gee,1 11,idruk a.111 te geven, was poesliet. Met veel onilia,al vati woordeti e,1
pliclitplegitigeii .iati het adres vaii de 'honorable adversaire' werd de uitdagitig vati

de lia,id geweze,i. Het etiige i,ihoudelijke ptint waarop het blad ecliter wei
reageerde. was de stellitig \·ati de .11(,thitit Lic·,ishereh dat de rechterlijke iiiaclit
c,iiatliatikelijk waf en dat deze de grotidwettigheid vati de \\·et zot, tiiogen toetseti.
1)eze 'tiiAvattitig \\·erd weerlegd met de drogredeti dat de Grotidwet de wetgevende
iii acht uits lu i tend had op ged rage,i a.711 de K o ti iii g iii de State,i-(leneraal. Het toetse, i

\.iii de wet aan de Grotid\\·et \·iel daarotii buiten de bevoegdheid van de rechter.
„·atit zou leideti tot aiiarcliie. 1)eze zeldzame keer had het./our,1,1/ di· Britxc·/h·s het
ketitielijk tiiet iia ki,tinen lateri de onbeperkte 111aclit Vall de Koniiig te verdedigeti
1)e .ilathic·t, Lactishi·,rh had die aangeratid door de trias en de onatliankelijke Hoge
Ita.id. ot-wel de voorwaarden voortilinisteriele verantwoordelijkheid, tepropagereti.
Moclit liet./o,imal di· Bn,xe/h·s. nu het King c,111 de tiiacht van de Koning eti Willeiii
I zelt-welliclit geatteiideerd was op de gewra.ikte artikeleti. deze keer iliet Zwijgelli
We \\·eteii het tiiet, tiiaar de itihotidelilke kritiek op de ge\\·raakte artikeleti \·ati de
1/athic·it L,ic·,is/4·reh bewijst dat de redactie van hit.Joitri„1/ dc lin,xclies strikt de ha,id
hield a.111 het iiiaclitscoticept F·Jii Willeiii I.

4,

(ltidatiks het 1-eit dat hij slechts de
,·erp.ikkiiig eti tiiet de eigetilijke lading vati liet blad veratiderde, Zoil Vaii (; ,bbelGchroy er IiI iii 1826 64,eddeels iii slageii het oi,de, 'fi,Lite' imago vati hit.Joilm.1/ di
/irt,xi·//c·.s afte <clitiddeti. hi 1827 zoll hij defitiitiefbrekeii tiiethet belaste verledeii
door liet iti 111 iddels witiftge vei id gew„ i de 11 blad 41 1 11 te d open tor de (filz (·tti· (: 11(41·a/(·
d,·s /'.1}'.,-1 ,ls.

Ile taalbarriOre eii de Noordelijke a ikeer vati de Belgeii zorgden er. tiaarik aatitieem.
foor dat er bitter weiiiig vati de discilssies ttissen liet./ourita/ di· Bri,xe/h·s e,i oppositieblade,i als de .1/,1/hift, Laci,sht·re/, iii het Nourdeii d„ordrong.1»4 hi de praktijk leek

het er dati oc,k iii het Noordeii goeddeels op dat Willeni I EL iiiet behulp \·ati V.iii
Maa,ieti eti V.1,1 (;obbelwlir ,y. 11,1 1822 itigeflaagd wa ministeriele otiveratit,i·oordelijkheid ge.ici-epteerd te krugeti in het Zi,iden.
Van cell algellietle acceptatie was echter noch iii het Zuiden 110£11 iii her Nciorden
(,(,it sprake bij gebrek aai een gelootivaardige otiderbouwitig v.111 de scliijtibatir

citibeperkte iiiacht vati de Koning. Het is trciti„·elis een tiiythe dat mitiisters v.iii
Wille!1111(,uter zijii c-(,1,imiezeii wareti. De 11osch Keniperschreet'daaroveriii 1875
al:

"de ilitilrukkitig R te sterk, \\·anneer tiieti li,eetit dit vati Willem I reii krachtig
initiatief uitgilig. zocidat zijti miliisters sleclitQ i,itroerde,1 hetgee,7 hij ber-olen had.
I,iregentleel was Willem i veil Ii,eer getieigd raad te vrage,1 en het iliitiatieti dat de
m i ii i ste r4 ge,10 111 e t i h a cid e ti . te vo lge,1. wati it ee r h u ti n e \·00 rf tel l eti lit et z ij n e i n z i c h te li

'" 1)e .1/,ithic·it Lit·tisbfreh zou. 1·er,\·ijzend Iiaar uitlatiligeii vati het blad uit 1024. de zaak
.iatigrijpeii vc,or eeti serie kritisclie artikeleti. eilid .iugistus eli begili september, witariti
tilillisteriele veranm·oordelijkheid eii k„iiinklijke orischetidbaarlieid alc \,atizelt-sprekend
werdeli orgercird.
1,1 1)e Colilliti· di /,i AA·,isc van I (1 janitari 1 823 gi,ig de .1 fathicit Lift,sht·re/, Toor iii het ope,ilijk
opk inieti ,·ocir erkeniiitig vati 111it,isteriele verai,tw ,ordelijkheid. Er ,<·aren o,igetwijt-rid litig
atidere dappereli.
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overeeti kwameti. 1)e mitiister< oiider Willetii I waren ook ill dit opzicht meer d.iii
comiliieze,1. dat zij tioc,it achter deli tia,itii des Konings zich ver,choleti. „2MS
)it laatste was iii zijti algeriiee,iheid zeker niet waar. Mitiisters beriepe,1 zich iii de
Kanier wei degelijk op de bevoegdhedeti en de wil van de Koning, zc,als hierboveti
bleek uit liet protest van Van Nes tegen de mi,iister vati Finaticieti iii paragraaf- 4.
1

piitit 2.
1)e itivloed op zijii beleid v:iii personen die Willem I tot tiiinister bencie,iide ;,·as.
hoe zeer ook versc hillerid. altijd natiwezig. Alle varianten kwailieti voor, vati zeer
™,t

volgzaiiie,-

otiveratitwoordelijke tot zeer eige,i

gereide, veratitrvoordelijke types. "

Er wareti er die de Vorst gewooti voor de ketize stelderi akkoord te gaari niet lititi
voorstelie ofanders 111aar een andere iliiliister te zocketi. Niet alleeli Van Hogendorp behoorde, toen het crop a.iii kwani. t(,t die laatste categorie. iiiaar ook de
ministers RdelliMM eti Six en eeti driftig man als Vati Nagell van Ampsen, die Willeni
I soms voor bet blok zette zonder te worden ontslagen.JR" Wei had er ee,1 selectie
pl.lats. Ministers tiiet eeti illinder plooibare persoonlijkheid was gee,i latig leveti iii
het atiibt beschoreti.
11

Het iv eve 11111 i 11 waar dat iii i il isters otiveratitw o ord elij k wareti 0 1 17 dat de K 0 1 i i ig alles

alleeii besliste. Het rookgordijii dat het Noordeti er uit Frees voor het Zuideti op
nahield, kon niet de feitelijke niedeverantwoordelijkheid vati de (in grote tiieerderlieid) Noordelijke ministers wegneiiien. Iii deperiode 1817-1822 hebbeti iii iii ig ters
zich tiiet aaii huii iiiedeveratitwoordelijkheid kullileti (,tittrekketi. 01- ze dat tiu
\\·ildeii oftiiet. Het bleek ilit de fysieke aaiivalleti op Appelius iii 1819 eii uit de
ongezoitten kritiek iii broclirires eti bladeti op Falck en Six. Het bleek ook uk het
otitslagvan Six iii 1821 en het vertrek van Falck in 1823, voorbeelden dat ministers
gingeti anticiperen op tiiogelijke gevolge,i vati het beleid als wareti zij, iii plaats vati
de Konitig zelf, veratitwoordelijk. Het bleek ook dat ministers zich hoe dan ook
niedeveratitwoordelijk achttell voor het gevoerde beleid. Van Sas too,ide dit .iati
voor de ministers Iliiell en Vati Nagell, die zich als anibtsdragers een sfeer van eigeii
291,

verantwoordelijkheid creferdeii.
Iii het Noorde,i hield men mitiisters trouweiis nooit voor geheel onverantwoordelijk. Een aardige getuigetiis daarvaii virideti we iii eeti brief van Vall der 1)ityii vati
Maasda111 a.ili zijn zwager van 1(I jatiu.iri 1824, waarin deze eeii boekje open deed
over het optrede,i van de opvolger vall Six, minister vall Finaticien Elout. Volgens
de publieke opinie was, aldus Vati der Dityn, Elotit geeti groot finaticier eti werd

s De Bc,sch Ketiiper, (ic·sihi,·de,its t,ati Art·d,·rla,id na /830, III, L.A. p. 48, bij p. 1.31).
- WeI zeer otiderdanig was de kort<totidige miliister v.iii Oorlog Vaii Gi,ltz. Vali Hogetidorp.
Bl·. eli (it·d.. V. p. 137. schreef over lietii dat hij 'tiiet dorst tiaar agtereti te gaari z<,nder verlof
vali deti Kul,ilig te vrageti'
Zie voor Wille,11 1 e,1 zijti niinisters „ok W.P. Secker. 'Willein I. zij,1 111inisters eli de
niitiisteriele verantwoordelijkheid: iii lits.S(·It Reclit e,2 Gest-hiedellis. studiedag 1995, Tilhurg,
,,

1996, p. lili-118.
"' Vati S,14. 'Wille,ii Frederik 118ell' p. 74.
1.

. . ,

V:Iii Sas. (),ize ,\'atiltirli'ibtc Hi,i,det'lloot, p. 1311. Vati Hogendorp. Br. c,1 (;cd.. V. p. 74). driftig

eti p. 7.3 eell voorbeeld dat Vati Nagell zijn otitslag vroeg. iiiaar zich liet overhaleti te blijveti.
Vali Sas, 'Het politick bevel', p, 114- 115.
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hij vooral beticht van slapheid eii meegaa,idlicid ten opzichte van de Kotiitig. Dit
kwmi, ver\·olgde hij, onidat eeii zeer groot decl vati het publiek eiste, dat hoewel
'onze' 111inisters volgetis de (irotidwet eii ofticieel iliet veratitwoordelijk wareii, zij
bexhik[eli c,ver eeti soort van otiatliatikelijkheid als persooii e,1 over eeii otiatliankeluke p o 3 i t i e . M e i i w i l d e 11 i e t d a t z ij b a t i g wa ret i h il l l p o si t i c k „·ij t te r.i k e 11 \v e ge Ii s
lit
ee,i roiiditit.iati dc Koniiig gegeveii tiietiftig of ad\·ies. Zij irerdeti ijier atidere
w o o r d e n g e a c l i t z i c 11 11, e d e v e r a t i t w o o r d e l ij k t e w e t e n . 1 ) e z e ' i i i t o rt 11 e l e ' iii i t i i s t e ri f l e

vera,it\ 40„rdelijkheid 'quatid 111811ie' was de inarge dati eigen veratitwoordelijkheid

r#·aar geeti mitiister zicli aaii koii otittrekketi.
1)e p.itstellitig itizake mit,isteriele veratitwoordelijkheid die her konitikruk iii die
periode verlatiide, leidde ertoe dat eeti nieerderheid vati de Tweede Kamer vaii 1823
to I 182 8 als eeii makke leetiw a ati de leibatid liep vati Wille111 1. Eitid 1826 werd bij

uitzonderitig een keer eeti begrotitig voor de bijzondere uitgaveti vaii 1827 door
de Katiier verworpen. 128211 wees Willetii I op de positieve katit daarvati. Als het
niet te vaak gebeurde, was het voordeel dat Europa eruit koii opniaken dat wij tiiet
alleeti iii liaa!11, maar ook werkelijk otider een colistitutiotiele regering leetilen.

Ri,ell schreef woede-uitbarstitigen van Willeni I toe aaii dietis idee dat eeii
parle,iietitaire iiederlaag hem iii de ogen vaii her publiek vertiedercie. 1)e Vorst
erkende verri,lgens niiti ot- nicer dat cell incidentele nederlaag voor zijn reputatie
g: C kwa.id kon.- - 1)ie woede-uitbarstingeti wareti tilogelijk eell teken van eell
.,

11

kwaad gewereii. Was hij er iii zon hart tiiissihieti voor beducht dat volgetis zijii

uitleg vaii de Gri,ndwet uitsluitetid hij alleeti veratitwoordelijk was voor alle
overlicidsdadeti?

-"1 De letterlijke tekst luidde "uile tr6s grailde partie du public exige que qiioique lic)s illitlistres
tie soie,it pas responsables d'aprds la ColatitlitiOil et ofticielle,lieilt, 011 exige dis-je ulle apece
d'itidEpetidatice persoiitielle et de positil)11, et 1'011 lie veut pas qu'il pEse utie crailite de perdre
sa

place pour utie opitiioii fratichetiletit 611011(6e ou Liti coti,eil dotitiO." (irch·,ikstilkki'll, VIII362
p.
3..
- - C. C;erretsoll, 'Ciesprekketi illet de Kolii,ig 1826-1839', B.LIHG !936, p. 121-124.

HOOFI)STUK 7
Over de prealabele soevereiniteit
Groe,1 vati Pritisterer:

"1)1-ON(11'11()Ul)El-111<1 1()III(; (,M. rl:11 BEVI:Sil(;IN(; VAN
111€'1 v()IZST'LI IlK (,EZA(;, 1)1· MA(,1 l)ER S r,Al'f·N-(;INI·.RAAI,
1

)F.Il. ( ; I:WES rEI I IKE S l'A I'kN, E N I )ER 1)1 AA-1-9:1 likE BES I UREN
..1

Iii 1$1·JNOEIIEN.

Inleiding

Iii het vijfde hoofdstuk is uiteengezet wat de basis vonnde voor de prealabele
soevereitliteit eli hoe dit coricept in nieer algeniene ziti werd toegepast. 1)it
hoot-dstuk begint met een selectieve verketining iii concreto vati de uitbouw van

de niacht van Willeni I. Selectiec onidat eeti werkelijke invetitarisatie van de
prealabele soevereiniteit met al zijn vertakkiligeti veel te ver zou voeren en een
aparte stii die vergt. Vervolgens wordt bezieti oide prealabele soevereiniteit wellicht
geinspireerd werd doorhetzogenaamde 'm oti.irchische Pritizip', zoals datgefortiiuleerd was iii de slotakte vati het Weense (:ongres van 182(). Daartia kotiit aaii de
orde hoe de prealabele soevereiniteit eind 1827 door eeti mitlister gepresenteerd
werd iii de Tweede Katiier. Te,islotte wordt iiader itigegaati op de onveremgbaarheid \·ati prealabele soevereilliteit eli nlitlisteriele verantwoordelijkheid.
l'ARAGRAAI: 1
D E Sl'Al'$(,E W IJZE Ul-r lill. Eli) IN(; VAN I ) E I'll E A I.A liEI.E. SOEVERE INI'l'El'I

1. De besluitenregering
De eerste soevereitiiteitspretentie van Willem I bestond uit wat later genoenid is:
de besli,itetiregering. Deze praktijk werd sterk iii de hatid gewerkt doorde noodzaak
0111 provisorisch en stiel te kutinen optrede,i iii de chaotische beginjareti 1814 en
1815. Willetii 1 had toeri al de volledige uitvoerende tiiacht eii was, confortii het
stelsel vati Vati Hogeridorp. uitfluite,id zell-veratitwoordelijk voor zijn beleid. zolang
hij de (irotidwet niet schond. Na de inwerkitigtreding van de C:rotidwet van 1815
begc),1 Zitideluke kritiek op liet beleid zich te ttiten iii de tiiedia eii iii de Tweede
Katiier. Er werd al vroeg gesproken van regeri,igsdadeti iii strijd met de (irond\\·et,
maar zol,ing het Noordelijke Kaiiierblok heti, steunde iii zijn oritke,itiing van

'

Circ,eti. Handli,4'k, 1(13(1.
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mitiisteriele verantwoordelijkheid, liep deze kritiek tege,1 Willeiii I doc,d. 1)ietis
mach t werd aa,izietilij k vergrc,otdoor de realisering van de z ogenaai,ide Blatiketwet
iii 1818.1)eze gat-de Kolling de bevoegdheid oin Amvb's te voorzien vati bepali,igeti door straffeti [e hainlhaveii. De gacliiedetiis ervan is bekend.3 Bij de voorberei-

ditig van deze wet iii 1817, die viel 01,der de bevoegdheid van de Zuidelijke
mitiister vati Ilitinetilatidse Zaken 1)e C'.onitick: werd de leer van de prealabele
soevereitikeit nogiiiet, iii elk geval iiiet opetilijk,4 geliatiteerd. Getidebieti, 1)otretige
en Vati Hogetidorp, cirie protiiitietite Tweede-Kanierledeti, die lid waren geweest
vati de grondweticonimissie va,1 1815, verzetteti zich tegeii deze wet. Juist om
misbruik van de koninklijke illacht via uitvoeritigsregelgeving tege,1 te klinnell gaaii,
haddeii de eerste twee iii de grotid werscoiii in issie aaii ge drotigen op e eii parle,ii e titair

aanklachtrecht tegell nlitlisters (ilidividuele ministeriele verailtwoordelijkheid) eii

had de laatste verzekerd dat daarin was voorzien. Hmi pleidooieti regeti de
Blatiketwet wareti vergeeti, omdit het Noordelijke Kamerblok Willetii | steullde
e,1 otiidat de iiieiiwe Belgisclie tiiitiister (1)e Cotiitick) 110%

e.111

zeker krediet liad

bi.1 de Zuide|Uke Katiierleden.

2. De eerste expliciete uiting
De eerste nicer expliciete (11 substatitiele uitilig vall de prealabele soevereitiiteit h.id

volgeiis Vati Hogeiidorp pia.its iii de zitting van 1818-1819. Hij schreet-iii zijii
verslagover de zitting 1819-18241 (Bil·dr,weli 5, p. 122):

"1)e Mitiister v.111 Ju jtitie hail iii dc I'tiri.i e zimit.e (curs. l'I·V) eTtie ,tellilig voorgediage,1. die veel opzieii, baarde. Al wat Iiiet bij de C;rolidwet, zeide hij, a.iii de
K o titiiklij ke illagt oli ttrokketi li, dat be h o tirt enider dezelve, 0,71 dat de Souvereilliteit

bestaati heett v66r Lle Grotidwet. Hierop .liltwoordde liu de Heer (;e,idebie,1. tiiet
de C;rolidwet iii de haitd dat de voorgesclireven ilihil|Jigilig vall dell Kl)'illig. de
wederzudsche eede,i, her hootilituk van de Koniliklijke niagt gcheel icti atider,
lecrden Cart. 52-7(1)."

HU vergiste zich, watit het citaat verwees naar Len i,itlatitig vati Vaii Maaiieti iii de
Tweede Katiier op 2 juiii 182(1.1 1)eze ititlatitig kotiit wei iii de achteraf (ii.1 18611)
do(,r Tweede Katiiergrittier Noordziek gereccitistrueerde H,1 tidcli,1.Veil ,·ati die Jag

voor, iiiaar gebrekkig. 1)e rerste redeti voor eeti dateritig iii 182(1 is dat eeti
clet·gelijke uitlatiiig vati Van Maaiieti tiiet voorkomt ill de H ,1,1 delit tii·it vati 1818
1819. Hoe c,iivolledig deze ook zijii, ze bevatteii ill Llc regel wei bruikbare gegevetis

over vergaderdata eii over preselitielijste,1. Hit boveli gegeven citdat val) Vati

1

F.F.X. Cierutti, Hoo/ils·milvii itit ch· ,\'i'der/,1,idst· Reihts,Vachit'dcnis, Nijliiegeii 1972, p. 258 e.v.
Zie alitaar ook de venvuzillgeli iiaar de literatiiur over de 13latiketivet.

'

1)e Coliinck zal niet zijii iligewijd iii de prealabele soevereit,iteit. Vati Matinen Sti,ild |lelli

overigetis bij eli had de Cindredactie van het i,litwerp. C:erutti. Hoc,/Ils,tikketi, p. 274.
+ Zie HTK 1817- 1818, p. 213 c.v., 23(1-2.37, BH I X 1817- 1818, p. 289, NA Itaad va„ State
1814-191-1,392 eii Staitssecretarie 554; Wet vati 6 iiiaart I H I H, Stb. 12: St,wts,<,itratit 1 8 1 8,
29 eii 6 1.

'

Het debat over de verworpe,i wet,voorstelle,1 ilizake de recliterlijke orgaidsatic e,1 de Hoge
11-a*i.
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Hogendorp veronderstelt de gelijktijdige aanwezigheid in de Katiier van Vin
Maaneti, Gendebien en Van Hogelidorp eti ititlati,igeti tijdetis dezelt-de vergaderitig
r·ati de mitiister en vati Cietidebieti. Aaii die voorwaarden voldoet geen etikele
beschikbare registratie u ir 1819, 00 k iii et eeti rede van C; etidebieri gehouden bij eeti
dikusfie over de Jachtwet op 7 mei 1819," waari,i hij in Iiavolgitig vati zijii collega

11otrenge7 erketiiiing vati (individziele) niitiisteriele veratitwoordelijkheid claitizde.

Ge,idebieti k.ati iii die rede niet op de bedoelde uitspraak ran Vati Maane,i
gereageerd hebbeii. 1,eze lacitste was op 7 iiiei 1819 (eit iii de dageti daarroor) ook
tiier aanwezig iii de Tweede Katiier.
Volgetis de Hatttle i,IRM zou Cietidebien echter op 2 jiiiii 182(1 Keen woord gezegd
hebbe,i over ii,itiisterifle verantrvoordelijkheid. Bewerker Noordziek na iii drie
weitiigzeggende samenvattingeti van zijn rede over ilit kratiten, die aaii zelicensitilr
X

deden of die ge,iianipuleerd werden. Dit wareii de Oracle; de 's C:rave,ilia,1.9%
C.'miratit eii de (:azetti· pa,1 Ho'£·st 117act,idert·,1 (·ii
Britt:i:c. Een van die bladeti sprak wel
1 ·
1.
van 'het uitgebreide advies' van Genaer,ien,
dat kennelijk door Keen etikele krant
1

integracal werd gepubliceerd." Uit de persoonlijke aanteketiingen vaii Vati Ma.ineri

blijkt eeti plausibele oorzaak. Getidebien sprak opetilijk over tiiinisteriele verantwoordelijkheid eti Vari Maatien had daarop gereageerd.12 Ik geefachtereetivolgens
het relaas iii de Handetitil,ell. wat Vari Maarieti opsclireefover zijn eigen uitlating en
wat de kern was van zijii notities over de rede van Gendebien.

Vati Ma.ine,1 trad op 2 jutii 1820 iii de Tweede Katiier op iii het kader v;iii de
behaildelitig vati wetsotitwerpeti itizake het beleid der Justitie. waaronder eeil
wetsontwerp inzake de Hoge Ilaad. De Konitig had de vestigingsplaats roor de
Hcige R,iad a.itigewezeii, zei hij
iii de volle overtuigitig dat al hetgeeii. waaro,ittretit het Kotii,iklijk gezag tiict bij
de grolidwet is ge,r·ijzigil ot-beperkt. aa,1 Z.M. is overgelateii.

1,

Ile rede van 19 decetiiber 181 8. die iti hoofilstuk 6, paragraaf3, pittit 3 al aaii cle orde kwatii,

koti,t evenmi,i iii aa!1!1ierkilig. C;endebieti claimde daariti erketi,iing vati mit,isteriele
r·eraiitwoordelijkheid eti instelli,ig vati de Hoge 12aad, HTK 1818- 1819, p. 79-81.
1)(,tretige's liiet ititgecproke,1 rede vati 9 februari 1816, die verscheen iii de ()bsc·rt„itctir 1 8 1 6,
V, p. 225 e.v. 241-278, 111.11. p. 264-265. Zie hoofdstitk 4, paragraaf I orider 5.
Ik citeerde al ilit deze rede pati (ieridebieii . HTK 1 8 1 8- 1 8 19. p. 41 12. iii hoofd,tuk 2, paragraa f
4 <11ider H.
'

1)e ()im·h· was Ten regerii, blad.
"' H7'K 1819-182(1. p. 193-194.
"
Zel ti-elisiliir uit.lilpt voor vervolgitigka,ierti,e hebbetigeleicidat derede van C,endehieii !1iet
gepu bliceerd werd of-si iii peler meti ki>os voor cle redes vaii atideren, onidat het <taridpm it van

C,etidehieti beke,id war.

" Het is cletikbaar dat (;endebie,1 op zijii beurt heeft gereageerd op de uitspraak vati Van
"

Maatieti, zo.ils het bc,venstaatide citaat vati Van Hogetid<,rp suggereert. 1)e Haitdt·li, ter,i
zwugeli daarover.
HTK 1819- 182( 1. p. 2(14. 111 strijd tiiet de feiten beweerde het regeringshlad de hnpartial. 21

juli 18211. p. 4. kolotii I. d.it de Ka,iier daarti,ee had itigeste,iid: "Mais la tiiajorit6 de 1.1
chambre a litj assez d 'accord avec le gouvernetile lit. qu'il appa Mie nt ,il' ailtoritj royal de fixer
le iiOge de l,i Ii.Iute-ic,ur."
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Dir iii de Haii,le litive opgenoliien cit,lat werd olitleetid.ian eeli kratit. Vali Maatielis
11

rede verscheeti iliet ill de St,1,itsic,itrant, Iioch iii de regeritigskrant de 11,lpilrtial. \)e
tekst volgens de eigeti aanteketiitigeti van Vati Maaneii luidde:
'Ma.ir r.iii \,·.1.Ir ha.tide ilie,1 toch, clat de Wet de tteside:itie vati llc Hil. beraleti
mi,et? - de Gri)tidwet zegt er litet rati. dlls heeft meli geeil ri,41 0111 dit te K'ordereti.
Illaar welde Koliinglict regtoin hettebepale,i; walitalles, waaronitrentde (-irolid„·et
het Konitiklijk gezag titet bepaald lit-ge\Vijzigd heeft, belic)ort toI '5 Kotiitigs iii.igt: vt}01' ile Grotider·er wa0 olize ilegeering ree(Is tilonarchaal. „14
Met liatiie dit laarste eleinetit vortiit de kerri vati het citaat vati Vati Hogetidorp e,1

ik votid geeti aatiwijzitig dat Vati Maatieti zich piibliekelijk twee keer iii deze ziti
i,itlier. Hij reageerde tilet Zijil betoog op uitspraken vati Katiierledeti en Iiiet 11.1111(
op die vaii Getidebieii, die eerder die dag als eerste het woord gevoerd had over het
getioeiiide wetsoritwerp e'11 die daarbij gezegdhaddat de wet de zetel vmi,le Hc ven,

waarotider de Hoge 12aad, illoest aanwijzen. Vati Maatien noteerde over de rede

vmi (kndebieti otider meer her vdgetide:
"1)eliberatie over de Orgatiisatie der.Ilistitic. 2 jum 182(1. (;elidebieti: 1)e Wet liloet
dcti Zetel der Hove,i bepale,i; cleze titoete,1 huti domicilie hebbe,i. eve,i .i13 de
particuliereit. (...) Eeti HL)t-Liato\·crile miliieteri moetoordeleil zoudeill huilile magt
zij'i. al, ile,zelt zetel liict \·ast ·as. 1)e re3pi,tivbiliteit cier Miliister5 i de waarborg
der 1110,1.ircliie: - deze iaorilt aliders devpoti,111(. - zij 3taat wei tiiet uitdrukkelijk iii
„iS
de Constitutie, liiaar i iii de aard der zaak.

Vati Ma.itietis datitekenitig tiiaakt her zeer wel detikbaar dat Gendebien iii zijii rede
ook verklaardc dat individz,ele millisters parlemetitair aatiklaagbaar z ,iideti zijii bij

de Hoge R.i.id eti dat hij daarbij gewezeii heeft op liuii eed op de Grotidwet. 1)it
spo 0 rde 11iet allec 11 inet de verklaritigeii van Vaii Hogendorp in de grotidwerscoiiimiJsie vaii 181-3, tiiaar ook tiiet eerdere I,itlatitigeti vaii (letidebieti. Cieen ,votider
d.iii ook dat Vati Hogei,clorp zich ill zijil cita.it hierboven iii teite achter Cietidebieti
,telile. Hij oiliterschreef de arguinelitell die de l.iatste tegeti de prealabele illachtsclaiiii vati V.1 ii M ,1.in eii i tibrac ht. 1 )e K o iii iig o i iderwierp zicli bij de itihuldiging via

ect, eed aaii de (irotidwet. tiet zoals niitiisters eti Kainerledeti dit dedeii. 1)e
(;rotidwet vaii 1815 de attributeii vati de koni,iklijke (leei: uitz·oerelide) 111.iclit
opsotiide iii .itileltiig 6 vati lic,otilsti,k 2. Er best<),id 111et a,idere wi,orileti gee,1.I.iii
de (;r„tidwet prealabele illacht. Vall Hogetidorp gitig iii zijii publicatic ver,iic,edelijk
opzettelijk vourbij aail Cietidebicils betoogilizake ministeriele verantwoordelijkheid,

0,1idat dit uitging vati de gevaarlijke Engelse co,iibitiatie, dat wil zeggeii vati
expliciete otischendbaarheid. Eeii derde arg,itiient is d# ook volgens De Bosch
Keniper Vati Maatien zijn uitlating deed op 2 jilili 18211.t" Ee,1 niet otibelangrijk.
bijkomend vierde argimient voor eeti dateritig iii 182(1 is dat eliid niaart 182(, de
tietijaarlijkse begrotitigbij de derde pi) gitigtens lotte was.iativaard. Het was sindsdien
tiiiiider riskant voor de regeritig 0111 tiiet de prealabele soevereiniteit tiaar buiteii te

14 NA, Van Maailet, (19(HI), 112: aatiteketiitige,1 over zijii rede, ge,iwakt op (eti bu) de stukketi
vaii het betreffetide wethoitwerp, met liallie bil blad 17. l)e citrsivering 15 v.iii Vati Maaiwii.
"
NA. Vaii M.iatieti (191 1(1),112, blad 25.
1)e Bosch Keitiper. 11' st,1,1/kii,tdiet·,05,</iicih·,tis t,ati.\'t·th·r/and ti,t /8.30. p. 555, L.A. p. 557.
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treden. Iii 1819 h ad Willei,1 ler nogalle belang bij o 111 Van Maatieti teritg te 11 0 zideti
op dit punt, teneitide gee,1 extra rreerstatideri op te roepeti iii de Tweede Kaiii er.
Maar zelts in 1820 lijken Willem I e,i Vati Maatien publiciteit te hebben vernieden,

watit de uitlating van Vaii Ma.inen werd tiergetis officieel bevestigd.17 Vati
Hogendorp sclireefiii oktober 182(1 in zijri geheinie aanteketiitigeti

"de Koli ing houdtzo veele zaket, als hij kan buite,i de wet. en regeltze do„r besluiten
(...). Dit is tiiet anders dati de volstrekte magt wederom iii\'oereti. Wij ziji, tiog niet
zo ver oni te begrijpen. dat de wet alleeii over otis moe[ heerwheti. dat ook de
Kotiing olider de wet is.

.IX

3. Het inliclitingen-KB van 8 juni 1820

Was het toeval dat Van Maatien op 2 juni 182(, in de Kailier verklaarde dat 'voor
de (irondwet deregering reeds tiiotiarcliaal was' eti dat bij Kll vati 8 jitiii 1820, het

i,ilicliti,igeri-Kll. de nortiiale cotii,iiunicatie tusse,1 Kamer eti regering werd
at-gestieden? Mij lijkt van iliet. Na alle wederwaardiglieden rond de tie,ijaarlijkse
begrotin g zoii Willetii I zich voortaati stra k ker c oiifirtiieren aaii de lijii Vati Maane 11.
Was liet toeval dat de enige man bintlen de regering die hem wellicht tiog had
kilnnen weerhouden, Falck, op dat 1110,1ient afu·ezig, watit sinds tiovetiiber 1819

op diplotiiatieke iiiissie was? Mij lijkt op,iietiw vati niet. Het itilichtingeti-KB
satictioneerde als het ware de al ver gevorderde vervreemding ttissen regering 61

Kaiiier, die Falck juist had willen voorkonien. Ile methode die het KH daarvoor
hanteerde, was zeer nierkwaardig. I)e ministers eti commissarissen (lioge anibtenarin

of staatsraden) kregen het bevel geeri officidle of officieuze niededelingeti vati de
Katiier ziieer aa,1 te tietiten, behoudens iii etikele gevallen. Wille,11 I zag kentieliik
at-vati het waagstuk otii aan de Katiier ot-aan Kamerleden een daartoe strekketid
verbod op te leggeii. Dat zo„ een directe co,ifrotitatie hebbeii ziitgelokt eti die King
hij liever uit de weg, ook al had hij het intussen besta.711 oni voor te schrijven dat
Kamerled en hun ontslagals Kanierlid bij hetii iiioesteii indiene,i.' " Vati Hogendorp
noteerde achterat-in decetitber 183():
"1)it stuk (het inlichtingen-KI. I'vV) is merkwaardig, omdat het behoort tot het
aaligenotiieii stelsel im de Staten (:eneraal klein te niaken. Misschien had de uitclag
v:iii die pogingen toe,1 de,i hoogstell top bereikt. 1)e Stateii C;elieraal lieten zich ook
dit Besluit welgevalleti.

'

"
'"

-21,

Ik ga er vatiuit d.it dit paste iii het beleid om de grotidslag van de prealabele soevereimteit te
\·erhill kii.
/51·. c·11 ( .c,d. V. p. 163. 1 )e c)(,rza;ik zocht Va,1 Hogeridi,rp iii het karakter van de Kotiilig.
I )at hij d.iantiee zij,i bevoegdheid te buiten was gegaan. kan inen vilideti bij Van Hoge,id,irp
1111,11»·it. 5. r. 72-89. die her iri verballd bracht tiiet de o,igr·otidwettige Blatiketwet v.iii 1818(p.
88). Willeiii I zelfbesefie zeer wei dat hii gekozeti Katitertedeti Keen regels vmr hui) c,iitslag ki,11
ftelleti: Nieinatid ditrtile er tege, i iii te gaa n. poclite hij tegetic,ver zon secretaris, 1 )e C ircivestilis, Li

(.c,itti'·i,vii·k' de /1,"dn·s. r. 1*M I-1 1 12.

* Br. ci, (ity/..VI, p. 427.1)eaa,itekenitigwas, schreef-hij. voor het lic,ofdstilk de 41aapliiutweli
(Katiierleden)

252

Hc)(,rl)>,TUK 7

Vaii Hogetidmp heeft tusseli 182(leti 183(Iketitielijk tiooitinzicht gekregeii iii \i·at

dit 'aangetioii,en' kleitieritigstelsel precies itihield.
a. 1)e janleiding voor het itilichtingen-KB
1)e Kainer h.id, aldtis de itileidilig op het Konitiklijk liesluit van 8 jutii 182(i eeti aantal
tiialeti otticieus ititi,niiatie aaii de regeritig verstrekt. Er wareti verzoekschritteii a.111
mitiisters doorgezotideti eti er was inededelitig gedaari vati eeti door het K.itiierlid Vati

Hogeiidorp voorgestelde resolutie vati 3111iei, waarbij een Kaniercotiimissie besloteti
had dat zu het otitwerp-Burgerlijk Wetboek pas iii behandelitig zou neineti .its het
volledige otitwerp aa,1 de Katiier was iiigedietid. 1)it gitig volgetis letterknecht Van
Maatieti te ver. Iii de ilotillell vati de Kabitictsraad vati 6 jilili 182(1 heette het dat
"aange zien diergelijke betrekkitigeii als de Twcede Kamer door die mededelitigeii
eli retivi)ijet) met het (,ouk·ertiemelit ilaarstelt. geeiiszi,is bij de (,iuiid\\·et zijit
„21

\voi·zieti eli Megelateli.

1-let itilichtitigeti-KB ging blijketis de consideraiis uit van de letterlijke tekst vaii de
12 grotidwet3.irtikeleti itizake hit \\·erge\·itigsproce3, regele,ide de otiderlitige
omciele betrekki,igeti tusceil de otiderscheideii gedeelten vati de wetgevende macht.
Aiidere betrekkiligeli tilikn het gouvertieliietit eli de beide Katiiers der Stateti(;etieraa! kotideti niet bestaan, vervolgde de cotisideratis, tetizij er eeti uitzotideritig

was ge,iiaakt. Weltiu, Z.M. had die getiiaakt voor de ofticieuze illededelingeri vati

de comtiiissarisseti -door Otis met de otitwikkeling der gronden vati gedane
voordragteii belast." Het 64ng otii mededeliiigeii "die bevorderlijk zijn tot daarstellitig van dat getiice ii overleg, hetwelk eeti der voornaailiste gri,lidslagell van 's lalids
Wettell

uittiiaakt." 1)e Kotiing weiiste geeti atidere betrekkiligell met de Katiier,

1,1idde iii t-cite de boociscliap

b. 1)e voorgeschiedet,is van het inlichtingeti-KH
Het itilicliti,igeii-KH kwa111 ilict uit de lucht vallen, iiiaar was de ilitkotiist vati eeti
otitwikkelitig die waj i,igezet tia het vertrek va,1 Falck als secretaris vati St.iat. Eeti
sa iii e n lia ti gei id d o ssie r o t i tb re e k t, m aar loss e s tu k k e ii d ie h e r e 11 d e r b e waa rd b le v e Ii,

lateti ee,1 lijn zieti, die liep vati 1817 tiaar 182(I. 1)eze kwaiii erop tieer dat het
Colitact russell de Kaiiiereii de iiiitiisters eerst verschraalde en retislotte bewilst li( ()r

de regeritig werd geiiiitiitiialiseerd.
1)EMI=Mt)11.It VAN FAIC'K
..

Een metiione vati secretaric vaii Staat Falck van 29 septeniber 1817-- lilarkeert het

begiti. Aan her slot daarvati h.id Falck aati Willetii I geschreven
m alleii geval ishet tioodzakelijk dat de bed oelitige n des K on i,igs d u id elijk eti boii dig

(iii de Katiler, PIV) rvordeti voorgedrageli eti, waar liet vereiwht wordt, Iiiet

21 NA. Staatssecretarie, Kabiiiet des Koniiigs, 6(152.
11 Kolittiklijk Huisarchiet, Koliilig Wille,11 1, A 35. XVIIi, 61, l'ro Menic,ne ,·,111 F.iii·k. 14 p.
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vo irzichtigheid Joi-h met ger.iste erlist veriledigd. 13U het alterliatiet dat art. 111(, .,
.ia,1 de ha,id geeft. zoude,1 de :cliriftelijke boc),ischappen 111ij voorkonte,1 zeldz.imer
te 111 0 ete 11 wo rde,1, en de Coili til issies 111 e Iligr illiliger. N iets belet dat deze coiii iii issies,

geheel of gedeeltelijk ilit gewolie if buitengewo,ic sta.itsraden bestaande. derzelver
leden hetzij bij de centrale sectie. hetzij hij de discussie iii de vergaderitig. de

woord\·oerders vati Z.M. eti de hatidhavers der gedatie voorstelle,1 zijii."
Maar Willein I zou zich van dit advies niets aantrekken. Hettoch al inagere 'gemeeti
overleg' zou 11,7 liet vertrek vati Falck tiog verder wordeti beperkt. Mitiisters 111oest
liet N' pliclit geniaakt wordeii, had Falck ook geschreven. gebruik te niaketi vati
huti grotidwettig recht zitting te nemen in de Kaniers. Zij Zoildeti iii de vergadering

eet] steuti- en middelputit zijn voor de vriendeti van het Goilvertiemelit eii uit de
geest van het geheel beter die leiding leren ketinen, die het raadzaani was aan deze
of-getie zaak te geveti. Iii elk geval zotide,i zij de verkeerde daadzaken (feiteii) en

atidere dwaashedeti kitnnen opvatteii en weerleggen, die de tiieeste sprekers zich
veroorloof-den, wamieer zij niemand in het ong hadden, die lien knii tegenspreketi.
I-let gtinstig effect dat het optreden vall de mitlisters Roell eli Vati Maatieti iii de

wiliter vall 1816-1817 in de Eerste Kaiiier bij de graatidiscusfies had gehad,
24
(,tiderbouwde, aldus Falck, zijii statidpunt.
De cotisequetitie hiervati was dat Willetii I meer zoil moeten overlateti aa!1 zijii
111itiisters en dat deze,1 zicli in de Tweede Kanier. en daarniee onder het oog van
de publieke opinie. zoude,i blootstelleti aan de daar gehanteerde argunietite,1 eti
wensen. Eeii dergelijke publieke verdediging had voor en nadelen. Ile voordele,i
wareti invioed op de perceptie en de stemining iii de Kaniers. als de verdediging
tellillitiste bekwaani gevoerd werd. Maar verdediging itiipliceerde natiturlijk ook
het nadeel dat de regeritig zich iii verband met de publieke opinie tiietzo geiiiakkelijk aati de argutiienten en werisen van de Ka,iier zoii killinen Onttrekkeri eli Zich
zoii durveti i,ioeten laten beitivloeden. Falcks be,}aderitig spoorde opvalletid met
de ill de Ei,|18,11 trides vaii niedio 1817 geitite de,ikbeeldeti. Het slot van de me,iiorie
vati

Faick k o iii t overals het testament vati een 111itiister, die nog "over zijii graf"lieeti

wilde m eeregereti.
1) 1 NOTA V A N 11.

Willeiii I liet zich, zoals 111eestal, tiader adviseren. Hij verzocht hoe dan ook iii 1818
0111 eeti advies over deze probletiiatiek aa„ 12, wie,is tiiet aatigetrciffen tiota iii elk
geval gereed was voor 16 februari 1819, want op die dag bracht de vice-presidetit

-"

Art. 1116 (;rw. 1815: "lk Koiiitig zendt zijtie voorstelle,i aaii de Tweede Kaitier. hetzij bij
eem ,chriftelijke boodschap, u·elke de rederien van het voorstel inhoucit. of door eetie
CO1111111 le.

11 NA, Vali Maanen (19()()), 235, Falck aan Van Maaneii 11 noveinber 1817. Falck droeg
tia,iietic Willem I aa,1 Vati M.iatieri op oni de volge,ide dag eeti bepaaid wets„ritwerp iii de
Kallier te verdedigeti. Ook iii zi,u dat zijil wekelijkse cont-eretitie ti,et de KE),ii,ig of- zijii
piiblieke .ludifiltie lic,orkriticeti: "Wat het zwaarste is nic,et het „ieeste ·egen. eli 0111
ver cliilleiide redetieti is de tegeti ·oordigheid val, eeti Mittister bij de debatteti vaii Humie
Ed. Mcig. eii ra,tiiza,1111 cli \\·eii*c lielijk. 7 tia

"c., agit,Ir.
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vati de Raad

\,ati

State Mollerus daarover een advies uit dan de Koning.21 12. zal weI

Ri(elll"geweest zijn, maar zeker is dit tiiet. 1)eze heeft, voorzover mij beke,id, een
dergelijke tiota niet bewaard, nocli daarover ititlatingen gedaan. De kern van het
advies iti de tiota, die ketitielijk gitig over de uitle g vaii art. 91 (:rw. 1815 11 kwai n.
blijkens de reactie vati Mollerus, neer op de wetiselijkheid vati het deeltieineti vati
de ministers Jaii het gemeen overleg iii de Katiiers, ot-wel op her standpiint Falck. 2M
Her advies vaii R stuitte bijde uiterst behoudetide Mollerits op diverse bezwaren.

Mitiisters wootideii de vergaderitigeii tiieestal niet bij, sclireeihij, telizij de Kotiitig
dat vroeg. Zij giI,ge,1 ook tiiet naar Lie sectievergaderitigeii, waar zij uitgesloteil
wareii als tiiet-ledeti. Het zou weI beter zijIi als zij door wel deel te netiieti aaii de
secties, allerlei vrageti eii bezwareti kotideri beatitwoordeti, itiaar hiertegeii goldeii
b e d e i i k i t i ge i i . 11 e t ii i 11 i s t e rs li a d d e,111,74 t h i, t i a ti d e re t a k e l i ge e i i t ij d v o o r d e e l 11,1111 e

Wat te doen, als zijals ledeti vati de Kaitier iiieestetiideii iii de secties eli daarbij vati
ille,iing verschilden niet de Konitig? Men zou aan hun iii eniiigitiiniers veel gewiclit

hecliteti. Met cleze eti atidere gezochte redetieringeti kwatii Mollerus ilit Op de
coticlusie dat hij geeii skllige opiiiie durt-de te gevezi.
1)1

1')

N i, 11. \ A v X

1)ezelide Mollertif gat-iii januari 1821) eeti advies op eeiiatiotiietite en ongedateerde
11 0 te
van oribeketide hand iii eeii verwante c.isils. 1-let eerste voorstel vocK de
tietuaarlijk se begrotiiig v oorde periode 182()-183() was i n deceiii ber 1819 ver\vor3

peti. Oiii te roorkotiieti dat de regeritig de t\<'cede keer weer eeti blailwge zou
lopeii, wb \·ati Belgische zijde in eeti ationietiie tiote (niogelijk eeti Zuidelijk lid
vati de lia.id ,·ati State ot eeti Zitideluk Kaiiierlid) de tiiogelijkheid geopperd oiii

-' NA. M illerit,, .iM (kjadz·Cnic).
1'

Wille,11 Freilerik Rili*ll bleet-lia zijn at-tredeii als litinister begiti 1 8 1 7 als Iitiliister vati St.tat eti
Eet·Jic K.ititerlid actiet-R)£)r Willetii I. i· ,or wie hij eeli 304)rt \'ali 'tri)uble5110(,ter' \\'Cril. HU
\·o,id de \·cratitwo,irdelijkliei,1 vati indi\·iditele itii,iisters vocir schetidi,ig van de ((;rotid) wet
vatizelti,preketid. Hij verzette zich regeti (bepaalde a,pecten vaii) de Engelse iiI- ci,Ilectieve
Teraiit\\·c,ordelijkheid. (;t·iii'tikst,il:ki·,i- V, 12(-;1' 12, p. 5H.3. Zie oi,k N.C:.F. vati Sas, 'Eeii

AniJterdalilie realist: Willeiii Frederik 128£41'. iii l·'ielirtil t·11 fieuraties, opstcHcli ,:aile(.bodi·n aan
-1. C. li„„e'llait, (;rcitii,iger, 1 ')79, p. 93 c.v.
'- Art. 911)e ho,)tileti derdepartetiieriteli ,·ati alge,izeeii bestuur hebbeti zittiligill bcide katilers.
Zij licbbet, alleetill.lk eelle r.1.idgeve,ide stelli, tell ware zij tot ledell lier vergaLieritig tilogtell

-"

beiioe,ild ziull
I ii kite was dit ook de opvattiiig va,i V.1,1 Hoget,dorp. 1 )eze had. Iiaar Jaizleiding vaii spijbeleti
door Vati Maalieii, er al bij briet- rati 16 nove,iiber 1815 bij Willet,1 I op aatigedrotigeti dat
hij iii dc Kabilletsraad de Iixi,iister, zi)u optirageii voortuali steeds de beliatidelitig vai, huti
wersolim·erpelibil te wi,liell. 1 )dan·oc,r h.id ile ( irollil.'et hei i zittilig iii de kai i iers gege\·eli,
5chrect hij. NA. Staac ecretarie, 64 19(1.

-"

Op 1 2 liiei 1 8 1 9 zei Vaii Hogetidorpiti de Kaliier dat her weliselijk \1'a5 datiniiiisters eti de
de Tweede K.iliier

voorzi[ter ell vice-voorzitter vali de Eente Katiier Lie Zittillgeil Vall

bijwootideti, Br. Lit Ged. VI, p. 41,3.
NA. Staatssecretane 6(125, tiote eii (vertiioedelijk kopie vali het ) advies 312, j,inuari 1821).
)at het oii i e eti advies vati Mollerus gi 11% blijkt iii t het t-eit clat de liote \·oorstelde oili de viceproidelit vati de Raad vati State voorzitter te maketi Vall de beoogde coillillisfie, terwul deze
Ja Il het slot vati her advies voor de eer bedatikte.
1
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eeti tweede otitwerp eerst voc,r te leggeti a,iii eeti Kaniercommissie metinvloedrijke
lede,i eti eeii bekwatiie voorzitter. Ee,i dergeliike aanpak zou. aldus de schrij\·er X.

.7,711 de waardigheid vati de regeritig iiict atiloeii, rioch het koiiirikliik preroptiet
cotiipromitteren. Er werd ceii bep:ialde werkwijze voorges[eld. waarvati oliderdeel
waR dat de ilii,iisters iii die bijzotidere Kainercotiitiiissie zoi,deli verschijile,1 0,11 de

gevracigde itiliclitingeii te verstrekketi. Eeti lijst van 12 katididaat-ledeti was
toegevoegd. Mollenis had een lange lijst v.1,1 bedenkingeti opgesteld: priticipieel

bestond er volgens heni het risico dat aldils tiiacht tiaar de Katiier overging: deze
aatipak ko,i tiiet iii het geheim plaatsvindeti; ze koii uitgelegd worde,1 als eeil tekell

vati verlegenheid: er was een risico van precedetitwerkitig; de aanpak was tiiet
cotiforni de rechteri vati de Ko,iitig eti de Grotidwet
"E„ uit de uitdrukking met,Qi·,11('cli cit'rrity dc·r St,lk·11-(:r,irraa/, welke in het lic,ofil iler
wetteli voorkonit, te wille,1 elicieeren (opmakeii. PvV) dat zoodanig voc)rloopig

co,icert iii de zin en de geest vati de (,rotidwet zoilde zij,1. koliit inij

te

verre

getrokke,1 voor, daar die uitdrukkilig alleen een formulier is. geschikt c„,1 bij de
atkotidigitig der wet, op eetie voegelijke wijze vali de toestemiliing der Stateti(ietieraal liielding te m,aketi."(blad 3)
M 01 leri s degradeerde aldus 'gemeeii overleg' tot een 'ja of nee'- fortiitilier, dat
zogenaanid niets van doen had met werkelijk overleg. Hij betoonde zich hierbij een
di,idelijke geestverwant vati Van Maaneti, voor wie, op grond vati zijii soevereitiireitsopvatting, concessies vati dezijde vati de Koninggelijkstonden aan veriiederitiget, eti i,ibreuketi op de legitienie hoogste m.icht. Volgens Mollerus wilde de Kullill g
eeii aiidersoort van cotiimissie dan X voorstelde, eeti die hein volledig vrij liet. Hoe
da,i ook, hij, Mollerus, bedatik te voor het voorzitters chap. Er kw.im gee n c o,i i iii issie
eii de getioetiide stukken illustrereti dat er van echt overleg tusseii Kaliier eli regering
LY,lgens het recept van Falck in 182(I weinig of-niets nieer over was.

c. 1)e totstandkoming van het inlichtitigen-KH
Hoc kwam het itilichtingen-Kll van 8 juili 1 82(koncreet tot stand? Van voorbercide,ide
stukketi c,titbreekt, voorzover ik kon tiagaaii, ieder spoor." De redenen opgetioeind iii
de otlicille aanleiding voor het befluit doin !11:iger a.iii. 1)e inededeli,ig vati de 'Katiier-

coi,imiscie itizake het Burgerlijk Wetboek' aan de regering dat meti het volledige
otitwerp wilde ontvatige,i, was volge,is Vati Hogetidorp zells vertrotiwelijk gecc hied op
de gebritikelijke inanier via de Kaniervoorzitter.,1 Wat de verzoekschritteti betreft. de
alidere aatileiditig voor her itilicliti,igeii-K 13, liet gi,ig daarbij iii datjaar maar (,iii twee

"

Iii NA, Staatsecretarie, 1(1(18. KB's. Wetten etiz. 18211, bertisten .illeeti eet, haiidgeschreve,i
Nederld,idse en Franse versie van het besluit, heide iliet doorhalitigen. Ik zocht vergeeft iii
Staatssecretarie 1 1 11 19.1 01(I, 566113 eli 5984: in NA lustitie 1813-1876.68 e ti 69: ill NA. Vati
Maatiet} 19(11), 114. Eeti advies vati de Ilaad vati State ontbreekt. NA, 1 aad va,1 State, 06,

p. 196 her'at alleeli eet, datitiii vati bititietikoilist (22 jit,ii) eii de notificatie. Ik deed vergeefs
eeti pogitig vocirstukke,1 te vitideti in Fi,iaticieti eii Biiitietilatidse Zake,i Cdc twee 111ii)isteries
wa.ir.iati iii 182(1 door de K.imer eeti verzoekschrift was doorgeleid)
iii/draqi,n, 5, p. 69.
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gevalleti, eeti doorgeleiditig .lati de tiiiciister vati Fitiaticifti iii tebruari 182{) eti eeti aan
,,
de mitiister vaii klititietila,idse Ziketi ill iliei 182<).
Of kwaiii er eet, iiiiptils vati elden? Op 2(} illei 182(1 verscheeti er eeti artikel iii het
Ativt·rtt·,itic·bl,iii: 'Petitieti. 13ij de Tweede Kanier.' 1)it artikel trok de petitieprobletiia iek

in de sfeer vati de niitiisteriBle veratitwoordelijkheid. 1)e aiioiiietiie auteur sprak
m eewa rig over al her we rk dat de coi 77 ti i issie vo or de verzoek scli rifteii had i i iet de vele

petities eii over Iici ged,ild waariiiee de Kimer de rapporteti daarover a.inhoorde. 1)e
uitkonist was ininiers ohwel een 'orde van de dag' (ter zijde leggitig) ofeeti tieerleggitig
ter gritfie (depotieritig, die het doeii vati eeti wetsvoorstel terzake tiiogelijk liet). Iti fcite
gebeiirde er 11iets eli eeti tweede pogitig had geeii ziti. Maar, zo vervolgde de schrijver,
0111.ings had meti eeii petitie naar de betreffende tiii nister doorgestu urd. Ot'dat hielp was
de vraag, want de nlillister zoil deze voor notificatie kwitieti aaimetiien. 1)it lag voor de
hatid, "vennits ile suppliatit waarschijtilijk reeds dibr, voor dat hij zich aaii de Tweede
Kanier vervoegde. slip gevaiigeti had." 1)e sclirijver kwatii daarotii 111et em voorstel.
hi buz„tidere gerallen zoi, do(,rzeiidi,igaaii de nittiister inoete,i plaatsvitideii, zodat deze
daarover inlichtingeti koti geven aan de 'Vertegenwoordigers vati het Volk', die deze
dati kotideti 0„erwegeti. Lag ee i weigeritig vati de gevradgde itilic-lititigell JOur de
miiiister voor de hatid, d.iii kwi de Katiier zicli beter maar dadelijk tot de Konitig
ricliteti. opdat die bevel zoit geveti aaii de mitiister de gerraagde itiliclititigeti te
verstrekken. 1)e Kotiitig zoii iii belaiigruke gevalleti zeker meewerketi eii zou daardoor
eeti extra waarborg krijgeii tegeii ziji 1 111itiisters (en die weer tegeti huti ondergeschikteii)

Welk bezw·.1.Ir zoii bet kiintieii hebbcti, vervolgde de schrijver, als de Ka,i,ei op grotid

vaii ile verkregeti itiliclititigeti ee,1 11.ider adres tc)t de Kc,tiitig zoil ricliteti tot Iici
verkrijgcii vaii voorzietiitigcti? Eeti tiiitiister die de zaak verkeerd beocirdeeld had, Zoil
daarover gebelgd kutiiieii zijii. als hij otiverstaiidig e,1 otiredelijk was, niaar dat deed er
11iet toe. De Kotiing Zoll het herstel toijitichell. Hit was iii zijn belatig otii de initiister.
die de ti)itt getiiaakt had, scherper iii Ilet oog te lic,udeti of hetii evetiti,eel (111et otZOilder pellsioeli) te 011£51.1.111.

Her bestaaii vati ti,iti isteriele verin twoordelijkheid voriiide Juidelijk het vertrekputit

vati het artikel. 1)e verklaritig daarvoor kati zijii dat het Advt·rtinti ·hi,id otider
Zuidelijke directie stotid. Het isook denkbaar dat het otii ee:i i,igezoi,deti sti,k gitig
35
vati eeti anibteiiaar, die duidelijk oog liad v<,cir de belailgell vall klagers eii die
bepdald nier sympatliiveerde 11iet de tiii!1isters.

Hoe daii ook, de bedoelitig van het itiliclititige,i-KB was duidelijk otii de Kat,ier
te dwitigeii zich te beperkeii tot haar wergevitigsfutictie ei, clati Iiog alleeti die vall
de itistenitiiitig 111et wetten. H et atkappen van de 1101 male int-orillatie-,litwisselitig

"

.-1 lin·„'ch'llitil St,in 11- Getif'r,1,1/ /8/5- /5 4 3 7,1 )eli Hdag 1 838, p. 96. J. Talsiiia, Hi't rc,ht wit lic'title

't·r=ockst-hritit·,i a,u, dc -flit·cdc K,lincr 4·Ii lict (1,1/,tidsm,int,rdiwstilk, (;ouda 1989, p. 27-29.
Lees: 'bot'.
BU secreet beJuit vati 7 jutii 1 8213 L J- (eeti dag vi,or her versiligiieli vati het itiliclitingeli-Kil)
1

34

werd Juli alle gouvenieur, opgedrage,1 de Ko,iilig vertrouwelijk te iliti,nilereli over de
gezi,idlieid eti het gedrag vail hun aiiibreliaren. Het was de Koiiliig gebleke,i dat eeli dalital
anibtenareli opetilijk een geest vall tegei,werkilig tegell het bestuitr uitte. ja zelt-s hevorderile eli
aailprees, w.lartege,1 niaatregele,1 zoudcal volge,1. NA, Staatssecrctaric geheitil, 566111, april-jitili
1

82(1, letter -14-1)8.
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misketide de futictie v.iii her getiieeti overleg. Ititiiiddels werd dat begrip dati ook,
het bleek itic de ititlatitig v.111 Mollerus, 01111.itititilijk en eilg uitgelegd

Er \\·erd door de regeritig overigeiis eeti opvallei,de uitzotideriiig getiiaakt. Her
ge,iieeti overleg itizake het Burgerlijk Wetboek vortiide eeti roorbeeld vati
tiiodelco111111iitiicatie. Bij dat project 1110Cllt eli kon blijkbaar alles. Ka,iierledeii
111ochteti iii dat kader zelti uit eigeti beweging ametideinenteii vourstelleti. De
suggestie door Pirsoii geda.iii iii de Tweede Katiier dat dit overleg als Zoetlioilder
dietide, was wellicht niet zotider grotid. Was de redeti daarvoor tiiisschieti dat het
onderwerp, het burgerlijk recht, politiek eii staatsreclitelijk geeti kwaad koii?
it

J7

1)e uitvoering van wetten eii her regeritigsbeleid was, belialve iii het kader v.iii
begrotingen, geen zaak van de Ka,iier. Zodra de Katiier zicli daariiiee gitig benioeieti
zou de vraag vati de veratitwoi,rdilig voor het best,Ilir otiverniijdelijk aaii de orde

konieti. 1)oor zoveel niogelijk alle vortiieii vaii cotiitiiutiicatie vati de zijde vati de
Kainer d te kappeti, behalve die iii het kader vaii wetgevitig, wei-d bereikt dat
miiiisters zicli voortaaii koiideti olittrekketi aaii vrageti, verzoeketi eii verzoekschi it--

ten v.iii de zijde v.iii de Kaiiier. Het itilichtingeii-Kll was zeker 111ede gericlit tegell
Zuidelijke Katiierledell, die ondanks deolitkentlilig vati de nlinisteriele veralitwoordelijkheid, gewooti bleven doeii alsot-de ministers wei veratitwoordelijk waren.

4. Het frustreren van onafhankelijke financi8le controle en van het
budgetrecht
Iii jutii 182() \\·crd ook ile Wet op de Algetiteiie lieketikainer .1.111\·a.Ird. Willem I
h.id cotit-oriii zijii belofte aati de Helgeti eitidelijk ook dit decl vaii lict grc,tidwettelijk
bestel Hader itigevuld. Net als bij de Hi,ge 11.aad was her ecliter tiiet wat tiieti had
verwaclit. 1)e piesidetit eti de ledeii wareti \·olgetis de wet afretbaar iii plaats v.,11

voor het leveii betioetiid. Het iliet oxiathaiikelijk iiiaketi vati de Reketikatiier paste
i ii h e t c u t i c e p t v ai i d e p re a l a b el e so e v e rei t ii te i t, d a t ge e n e n k e le i i i .i c h t b o ve 11 o t- c, vc r

de Kotiitig toeliet. Het verzet iii de K.iiiier vati Belgi che zijde eti vati cle kant vaii
Vati Hogetidorp tegeii deze kelitlelijke itibreuk op de geest vati de (irotidwet was
vergeets. 1)e 111iiiister vati Fitiaticifn Six beriep er zicli M de Kamaop dat hij de
wet tiiet Keliaakt h.id ell vroeg zicli at-waarotii de Kaliier crop i,it leek de tiiacht
vati de K )nitig te verkleitieti? Hi,e kon tiieti, zei hij, de Kotii,ig die volgens de
Grotidwet het recht had otii de oorlog te verklareii zijii vrijheid betwisteri om ledeii
- ix
v.iii de Algetiietie lieketikattier te betioeliieti: Iii decetiiber 1822 volgde de Wet

Zie hoc)tilstuk 6, paragra.,15, pullt 1.
4

J.(1. Vol)riliiiti, G,·s,·hic·di·itis c,i lit:<i,ise·/cit der Xcdcr/,inds,hc It'i·th,ickY·,1, Utreclit I H37,1, p. 173
e.v..'11 231 e.v., deed 011istalidig verslag v.111 eeli eli atider. Met ee,1 duidcluke 01]liertooil v.111

verbazitig tiierkte hij op dat de twee takketi der wetgevende illacht (Kmier eti Ko,iitig) alh
twee perso,ieii citiderhatideldeti via wederzudse officieuze mededelitigeil. als gi,ig het 0111 eeti
0,·ereei,kotiist die zij schrifielilk rr'ilile,1 aa,igaa,1! (p. 24()). C;ee,i woord vail kritiek. Voordititi
hail kelitielijk gee,1 oog voor de politieke (11 st.latsreclitelijke context.
" HTK 1819 - 1821), p. 217-222, ilihir,Wt·,1.5, p. 126 e.v.
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op liet Atiiorth,itie rndica.it, \\·aardoor de ope,ibaarheid der geldiiiiddeleti eii het
bitdgetreclit de factc) te,itet \\ erdeti ged.7:in.

"

5. Het Conflictenbesluit van 1822
Op 5 october 1822 k\\·.7111 het C otillicte,ibeGillit tot stallil. iii de .iatihet- waarrati
Wille,ii I de ti)!mtile .c,lider 011, Toezigt eii Surivereiii (iezag'. gebrilikte. Vi,lgefic
deze aaithet- heette het dat de (;roildwet de Konitig tot de hoogste rechter h.ad
i

tigecteld eti tor la.itste i tistatitie I uor de (bepali n g r.7 ii de ) wettigheid en geldigheid

,·ati reglenietite„. ordotinatitien eil besluitell van bestuursatitoriteite„. Er had beter
„ppergezag ki,ilileti staa,1. fchreet-Vati Solisheeckiti 1829. daar hij dellitdrukkilig
oeverein gezag met duidelijk vond en meende dat deze aatileiding kon geven te
detiketi -aa,i de volheid der St.iatsmiigt, welke, unzes itiziens, geenszitis bu den
Kotiitig littis\,eft.

..1'.

opgelegde iii perkitig
\·.iii de c o,ii p etctitie v.iii cle rech terlijke 111.lcht. Iii t-cite werd daartii ee. iii strijd niet
de ( ,iotidrr et eti ecti d.1,in,p gebaseerde wet.11 het Fratise conflicteliste|sel vaii voc,r
H e t ( '. u t i fl i c t e 11 b e s i l l i t b e t ro t- e e t i e e t i z ij d i g ci o 0 r d e a d m i i i i s t ra t i e

1,11 -1 herfteld. R ech terf 1110(11 tell 11 iet 111 eer 00 rdele 11 over gesc h ille,1 a Is bestu u rsor-

gatieti een cotitlict opriepeti. 1)e buitetiwacht vero,iderstelde dat Van Maitien de

h.iiid Ii.id iii dit befluit, ter\\·ijl hij Lia.irr·ati jt,ist eeti fer\·etit en coiifeqtieiit 42
tegetistatider zc,ii zijii ge„,#est. Hit verzet vali V.ill Maaneti betrofechter, Zoals uit
het ,·orige hoofilftuk bleek:' 11iet het priticipe. m.iarallee,1 een bepaalde categorie
1·ati ge uhilleri. (;itigbet otii Lige n d o i iisreclite, i eti da:iruitvou rtfpruitendet-echte n
d.111 \\·as derechter. otidanks de betrokke,iheid v.in eeti besti,1,1-forgaaii. volgetis V;iii

Maaiieti \\ il degelijk bevoegd (.irt. 165 Cirw. 1815). Iii deze ziti ctotid hij iii de
Hollatidse traditic. maar als 1.111'Uarig Fratis bestutirsambteiiaar duldde hij voor het
0\·erige geeti rechterlijke ititiietigi,ig iii het bestuur. 111 die Zill paste het C otitlicteiibesluit\\·el degelijk in het stelsel van de prealabele soevereititteit. Van Maane„ rond
overigetis dat rechters altijd zelt-over hi,ii bev ,egdheid clietiden te oordeleti.
Uiteitidelijk Zoll V.,11 Maa,ie,1 zijn verzet tegcii het cotitlicteiistelsel lateii vareti.

c,iiid,it Willeii) I zelt-dit, utider liirl<,ed vati de l}elgik he 111itiister I)e (:„iii tick eti
\·.111 de Ilaad \·aii State. doc,rzette.

44

Iii okt(,ber 1822 oet-etide Vati H„getidc,rp ope,ilijk iii de Tn·eede K.inier zijii iiieest
ttitidatiietitele kritiek ilit (,p liet ftel el \·ati Wille,111. Hij zei n.iar aanleiditig \·ati het
uitholleii \·ati het budgetrecht v.iii de Kanier.

'' Zie V.iii Sa . 'Willeii, Frederik ll ,ell'. p. 83-84.
' ' H. r.iii Scilifbeeck. /4·04'n· 91,(,1 di· z c·/B,micliehc·id ,·,i „ii,illi,illk,·hik·/,i·id drr n:etc·rlita' 11"W'· Zw„lle

"

1829,11. p. 133.
Vgl. 1)ric,11. Administr,itic mimi redin·r. p. 78 e.,·.
Zie voc,r zij,i (,p\·.ittiiigitil 832: C ,(·dii,k'.,·tttk,k,('Ii, X-3 -p. 121,1)rioti. Acititittisti,itit· ,·c,itti,i ti·diti,1.
p. 171.

Zie hootilstilk 6. paragraaf 1 hiervoc,r. Vati Ma.itieii was, foorzover bet (1,11 staats- en
beftii ii r,rec lit gitig. I)iet 'e eti \-ocirst,1 n der \·a 11 ir·,it 111(11 tege 111#·cic,rdig eeii recl titaa t lix Eiit .

zi)als I )rio,1 liieetide, a. w., p. 62.
4t
1

)rit)11, .4 ditii'itistratic' c·mtrarivhrig. p. 147-1 48.
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" W a a r bl ij ft. c, ti der z ul ke o m sta ti d i gh e il eti, h et ge,11 eet i o ve rleg de r S ta teii - (; eti e r.,a l ?

1) it geiii ee 11 overle g z al slecli b die lie Ii, l) m Z u Ike Wette 11 te helpeti iii ake 1 1, \,·aardc,cir
alle gemew over|eg worilt atgestiedeit. Wij zulleti alles iii 66ib overgeveti. eii weitiig

ot- iliets meer ill de filialicicil le doell c,verhoudell. Wij zul|ell i,11, zelreli uit lie
(;rolidwet verbatilieti. Eli Jaannede g.lati wij deti hreedeii, geba.Iliden weg op, tot
de vol,trekte opperinagt eii alleetiheer3chappii -45
Deze uitlatitig verwoordde letterlijk de door Wille,ii I toegepaste praktijk otii,

zogetiaatiid gelegititiieerd door de prealabele soevereitiiteit, stap voui stap zijii
'vrijwillig' at-gestatie Iiiacht te hertietiieii, als had hij die liooit atgest.1.111. Vail
Hogetidorp m.iakte daarbij iii de Katiier melding vati eeti 11 ieuwe leer 'vati het
volstrekt eti otibepaaid Vorstelijk gezag' \·ati B ilderdijk*' eti 1).7 (posta.4- Als die
Khool zich aatisloot bij de praktijk vati de regeritig zoi, liet gevaarlijk wordeii.
\\·aai·sclii,\\,de liij (p. 79)
6.

Verdere centralisatie en een greep naar de macht over de katholieke
kerk in het Zuiden

Iii 1824 eli 1825 werdeti de iii

de

periode 1815 tor 1819 iiioeizaaiii tot staild

gebrachte reglet,ieiiten op het besttiur vaii de steden e,1 het plattel.ind door atidere
4H
vervatigeti ten behoeve van eeti grotere iii:icht eli itivloed vali het cetitr.1.11 gezag.
K 011 i ti klij ke go e dk e u r i t i g i , as vo o rtaa 11 110 d i g vo or all e p roviti c i ale e 11 ge iti e eti telijk e

regletiielite 11.

Vatiaf 1826 startte Willetii I eeii project 0111 cen zo groot mogelijke L oiitrole te
krijgeti over de katholieke kerk in het Zilideti.l)it bracht de K 011iti g ertoe oni zic h
met behulp vati Vati Maancti i,iteiisiet' 11iet de kerkelijke organisatie eii tiiet liet
publieke utiderwijs iii lier Zuideii te gaati betijoi,ieti.4"
7. De Wet op de recliterlijke organisatie en de ontkenning van de trias
1)e 'krooti' op Vati M.7,inetis \\·erk vc,riiide iii 1827 de Wet itizake de zaiiietistellitig

der regterlijke magten liet beleid derjustitie, hiertia at-gekort als de Wet 11.0. Het
gitig, akhalls op papier, oili de la,itste grote st.ip liaar het zui\·er nioilarchale bestel
van Vaii Maatieti. De voltooiing vati dat bestel zou niet zotider stag Ot stoot Zijll
beslag krijgeti.

„

tii/dr,Ii't·it. 7. p. 77-78.

" Zie vocir zijii sta.it,rechtelijke detikbeelde,i, J.C . IZLilliitaiiti, 'llilder,lijk al„taatwiiati:
'

.-littirt·ii,hitiotiairc· Stacitlitimit·, 1927, p. 97- 1(17, 2(14-219, 251-271 eii 317-33(1.
1. d.1 (.:osta, Bi·-·ii',in·,1 1,4,i·,1 ch' (A't'st ch·i licilii'. Leidet, 182.I, p. 47 e,1 p. SH.

"

C:.W. vaii der Pot. '(;etitee,itelijke besti,zirsorgaiiisatie 1822-1825' iii 7'ii,ls,-hriti i,i„,r
Rights,ec*·hied,ilis, XIII, 1934, p. 261 e.v. e,1 Vati Saj. 'Willetii Freilerik Rodlp. 72.

1"

J.A. Bonie\\·asser. '"Het Credo...geeti rede van twist". Ter verklaritig vati eeii kotiitiklijk
talen, 1 826- 1 829', Ar,·hic/vi,or ch· Ges,hit·denis pan de Kathi,lit·kt· Kerkin Xt·ch·riand. 19 (1977).

p. 234-287. Het grcite pcrsocitilij ke .iatideel d.it Willeiii I blij keils dit artikel h.id iii liet streve,1

(,1,1 de bissclic)ppelijke macht vati hit Zuidet, re olidenverpe,1, lukt illustratiet- voor zijil
aa,ideel iii de titachtsuitbreiditig op a,idere terreitieti.
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Sta.itvreclitelilk was de sittiatie iii 1827 fitids 182(1 Iiiet weze,ilijk vcrai,derd. 1)e
otitketitiitig v.iii mitiifterii;le ver.711twc,(irdelijkheid cti de vervulging vaii auteurs die
zich daarc,ver te vrijiiinedig uitlieteti. liadde,i de otitwikkelitig vati de theorie ttissen
1821) e11 1827 niet bevorderd. Het inziclit vari Meyer eti Pirson dat de iii de
Grotidwet vati 1815 iieergelegde trips iii feite ook itidividuele iiiinisteriele verant„ocirdelijkheid itiipliceerde. was nog steeds jantoonbaar in de Tweede Kanier
aatiwezig. Zo zei bijvooibeeld het Zilidelijke lid l),imont op 5 april 1827, lia Zich
uitdrukkelijk roorstander v.iii de tri:13 te hebbeti verklaard:
' L e p oii, oi r 16gi.1.1 ti t- et ju d i c iai re tro u vent leti r ga r.i li tie coli tre les eli ra h isse iii e lits d u

pou,-uir ex -cittit. dans la refpolifabilitO des Ministres. inctitutioil qui est de l'essetice
lill gOUZ·el·ilemellt COilititltiuililel et reprJ elitatit-, qui ille parait prl·scrite par tiotre
Loi fi,ndamelitale. et 11'.ittend. poul' recevoir < in organis.itioli. que 1'0tablissemelit de
1.1 H au te- C i,u r. appe 116e i co li ii ., i tre des d 0 lits co m in is par les M i,l istres da ns l 'exercic e

ile leitr ti)Ill"tiolls."'"

Met a,idere wc,orden. tiet als vc,or Pirson iii 182(1, Zoll voor |)lilliolit ill 1827
tegelijk ii,et de Hoge liaad ook de indi\·iduele lilitlisterifle verantzzoordelijkheid
zijti ilitrede d„cii. 1)it 11171clit \\,erd cclitei , wellicht \,ati,r'ege repiessie va11 de
regerilig. 111.7,11- ii,otidjestii,iat ope,ilijk belede,i in de Katiier. Behoedz:111ie Ka,iierledeii k 0 iideti zicli des ge\\·ei ist 111 itidet- direct uite 11 e 11, do oi zicli vo or de trias ilit te

spreketi. zich iiidirect eeti roorstatider betotieti van !11i1iisterifle veratitwoordelijkheid. 1)e vraag was oide Kaiiier iii 1827, bij eeti nieuwe poging van de regering 0111
de trias te c,litketine,1 et, te 0111zei|eti. eveii \·ierk: ilt dwars zoil gaa,1 ligge,1 als iii
182(I. 1)e regeringsvoorstelleti vati 1827 \·ortiideti iii feite eeti variatit op die vaii
182(I..' Aaii de \·atiat- 1816 geliatiteerde regeringstactiek: eerst tiiet,we, tiatio,iale
wetteii iii d.iii pas de iiivcieritig v.111 de Hoge Ilaad, wei-d vaftgehoudeti. Het val<e

alibi hiervoor rornide liog Steeds art. 163 (;rn· 1815, dat wel het m,aken vati
ti.iti 0 1 1,1 l e,\·ette ti '- \·,ic,i sch re ef. !11.1,ir d,it geeti koppeliii g legde Hi et de itivoeri ng vati

de Hoge 11.aad. Toch was er eeti keti,iierketid veruchil iii aatipak lilet 182(1, w.,itt
iii 1827 zweeg Vati Maatie,1 iliet over de triar, iiiaar gitig hij d.,artegen frotit,ial ill
.,
de aatival. Otize (;rc),idwet. z„ verklaarde hij iii de Kamer. ketide Keen whijii ot
scliadiir\, \·ati 111,iclitetischeiditig (p. 362), wij h,iddetieeti gr(,tid\\·ettelijk tiioi).ircliaal
stelsel. Alc de Hoge R,a.id het la.itrte \zoord kreeg (,ver de uitleg vati de (ircitid\\·et
z(iii er iii de Tr·(1<}rdeli \·.iii Vail Maatieti eeri 'itiiperiuiii iii itiiperio' 1,estaai). hi dat

ger.11 zou de Hoge liaad als m.ic-ht tege,inver de koiiitiklijke iiiaclit sta.iii. wat
rolgenS heill t(,t cle hevigste botsitigeii ki,ii le,deii en tot het verlies vati de kostbare

'

'

H7k- 182(,-1>(27. p. 2c)3-2')4: r·gl. liet bercic,g ,·.iti Vil.iii) XIII, p 291-292: Le Hoti, p. 317318. \\·elke laaiste .ils eeti va,1 de \\·eitiige,i wees op de ki,tiitiklijke o,isclietidbaarlieid: 1)e
(,er|.ic·he. p. 327-328 eri I k Secit.. p. 342.
Het kwam 111ij voor d.at twee relatiet-o,idergeschikte pittiten in het (>ntwerp. de regelilig vati

het coliflictelistelsel en de vra.ig of iedere pri,vilicie volgens de (:rondwet een eigeli
(;ereclitshofiticiest krjge,1. dc,or de regering gebruikt werden cit„ de .taiidaclit vaii de Ka,iier
te verdeleii eli al-te leideti \'ati de hoot-dz.i:ik.
4 Een alge,iiee,1 Wettioek ,·.iii burgerlilk rei-ht. rati koopli.itidel. \·.7,1 liifitrall-ellik reclit. raii de
9111et 14tellitig \·,1 11 de rei hterlij ke 111,,clit eli v.111 Lic 111.111 ieren vati pi·i,cedere,1.

H'/E 1 826- 827, 1(l april 1 827, p. 362 e.v.
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eetilicid iii de staat (p. 363). Vati Maaiieii duelde op rechtstreekse botsitigeti tussell

de Hoge ttaad eti de KI,iiitig persootilijk, watit de iii zijii stelsel per defiiiitie
otiveratitwoordelijke mitiisters speeldeti daarbij geeti rol. 1)aarotii ook legde hij ill
zijtiredeilide K.illier geell verbatid Illet millisteriele veralitwoordelijkheid. Hij gitig
ook geheel voorbij aati de mogelijkheid vati eeti geschil tusseli Koning eti Katiier
over de uitleg ot'tizogelijke schetiding vati de (;rotid\vet. Iii zijii opvatti n g beh ieId
itiiliiers de Soevereiti het laatste woord over de uitleg v.iii zuii vruwillige' Clroiidwet
eii was deze bij voorbaar boveti iedere verdetiking vati grondwetsschending
verheveti. Zou hij zich daardati schuldig tiiaketi, dati was vulgens Vati Maatieii alles
....

verloreti:

"Waari,111 wil 1112'11 tocli ill de justitie, bep,ialdelijk iii den Hooge,1-Ilaad. meer
0,1 ti·ilbaarlieid stelle,1 Liall i ii elk atider c„liegie. ot ze lt-t iii gle i i K oti i tig. die di,or zijtieii
verheven statid. ult deti a.lril der z.1.lk. wei het olizijilig:,t iS. eli gee,1 alider belatig kali

hebbeti dall d.it rail Lieil algellieeziell Stdat? (.)1 rrees mell 111 heill (de Kollitig, PvV)
vooi I,pzettelijk 111 i3brui k v.iii Iii.1 gt i ii di\·itigelailili.i, r oor tip zettelijke 3.helidilig der
algeitieelie belaligeti vati de regten iler burger5? gelooft Iitij. Edel Mogellile Heeren!

wailiieer her (eli Clod verhotile dir), rei m.ial zoo ver mogt gekoliieti Zilli. d.ill Zal
het sterkst uitged rukt begi Iisel rail Lie volstrekte regterlijke otiallia,ikelijkheill, iii dell
ziii waari,i Iiieii die woordeti gebruikt, waarlijk Iiiet bateii." (p. 363)
Hierop gat hij twee citaten vati Cicerci, die crop tieerkwaii,en dat iii d.it geval alle hoop
voor ile stitat verloreti was. Volgetis de ijzereti logica v:113 Val] Maai]eli zoit ee,1 Vorst

tiooit de st,iat, watit daardoor ziclizelt, te grolide riclitell.
1)e Hi,ge l .aad vati Viti Maaiieii koii alleeti de onatliatikelijke hocigste civiele eil
itratrecliter zij,1, I) Mbevi)egil op het terreill v.iii het st.Iats- elibest u ursreclit, het excluii e re

terreiii vati de Koni,ig. 1-lit correspoiideerile met liet uitgatigspiint v,iii Vai) Maaileii J.It
Willetii l ili 1813 eet) absolilte liiaclit verworveti liad elide vrijwilliggegeveti (,roildwet
liet geeli o tiderwerpi ilg vati de Kon i 11 g aati ee,1 a Iidere staa tsii,acht toe. De ila litekeiii i,ge li

die Vati Maatien maakte voor zijii redevoeriiig vat, 1 41 april 1827 geveti iliziclit iii zijil
vmxomierstellitigeti:

"Art. 165 vati de (;rolidwet toi)lit reeds .iati dat de liesli3sitig vali

41|1£'.VCSt'llil|l'll

Z l) 11 Li C 1

o,icierscheid liietbehoorttordetillegter. :41).ttartlikell was.1,iderstiiettioo,izakelijk
Het \\·erd iii de (;rotidwet vati 1814 1,iet gevotideli. 55Wie itioet dus tus3ell beide
tredeti eli beslissen watilieer de regterlijke eli aillillillistratievel magt il,larollitrent Iliet
.'...
ee,1 , zuil. 1.Ic' t\.,1,1111.e al. ho,testc /11,1.Lt. Nier de lioogeli R add, walit deze is liegter'Uke
tiiagt, eli tiiet deii liuogsteii tiiagt iii deii Stdat. De H.14. zoude zoi)cloetide gezag
beko,iieii over het Admlini3tratievel gezag, cii hetzelve aan regterlijke uitspraak

„

Art. 1 6 5 (irw. 1 8 1 5: Alle twistgeditigeti over eigelidoiii of daarilit voompruitetide regteii,
over schuldvordering ok burger'Uke regte,1, behooren bij uitsluiting toI de keimis vati de

regterlijke Iiwgt
Volgelis Vaii Maalien tiioest de (;ri,Iidwet vati 1 8 1 5 zich houden Jan cle priticipes vail die v.111
1 8 1 4 eti volgei,s zijii uitleg betekeiide dit .1.1,1 de uitga,igsputiteli vati de preal.,bele

.oevereiliiteit. hi zijil optiek hielil art. 165 (;rw. 1815 de lievestigillg ill J.it tri·i,tgediligen
biliteli het terrein vall eigelldc)111 i,t'd.1.lritit vi,c,rbpruitelide recliteli bllite 11 de coitipetelitie
v.iii ile recliter vieleti cil dilarillee vi)orbelic),Ideti wareti am dc Kwiing
1

)e K oti i tig .1 1, scheidsrech ter tll,Se 11 de drie beketide liiachteti, eeti idee v.111 c.olist,1 lit. \\'.1.1 ri,p

Vati Maalicti zich in Jit kader coik-rcet Zoll beroepeti.
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t)!ider,\orpeii tiiaketi, ja de!1 geheeleti g,itig der Adiiii,iistratie verlaiii,iieti e,1 zelf-F de
beginselei) ,·.iii het st,iatsregt kulli]ell omkeereti.
)e aard v.iii de futictie vaii de Hoge liaad verzette zich tegeti toetsitig vati
bestii u rsil.id iii:
"Me!1 stelt de 3,-hennis v.iii (·c·,1 Ii't't tegenover de ichent,is rati eetie admitiistratieve
lie.lissitig. (1,·er cleeerste \\·elke zoo eer,\·aardigi<. i„agdeHI ooge I R.,ad oordeclei i.
1

en die ,clietitii+ herstelleii, wa.trom, rraagt iticii, zo Iide de H.14. dit ook tiiet kutineii
iloci 1 0\·er de 1.1.itste, welke z c)()\·eel iii iii cerwa.irdig is dati de Wet. 1).aaro 111 IM H .
(edel mcigelide hereti. P\'V) 0111l .lt de wheni,is cener Wet. slechts de schetiliis is r:iii
reli R 1.1.,i.: /,(·.91/1,(./. dat rei-keerd 1 9 ti,egepast. oii,d.it m·er die verkeerde toepassiii g d our

dell Regret· Iliet verkl.iard „·ordt. d.it de ila.id r.iii deii Wetge,·er flit·tie 14. iii:i.ir .illeeii
dat zijii e W et cetie .itidere n 1 epassitig m (,et hebben . Ter„·Ul i litegetideel in het .ilidere
ge\·.111,ietee,1 12 echtsbegitisel. m.i.ireeti wettelijke of-(; m lidwetteli ike h<·17,<:idht·id ,·aii
eetle aililere .1/11.111. eli alzo<) ettie d,i,iti \'ait die M.igt z„ude be„orileeld worde,1.
)e H lotigell(,aad is eeti K(illegie \-,111 Jitstitie. 11iet van Ailliii,ihtratie (,t-Sta,itkuliclige
1

lieiiioniii,g.
111$1111*"'t'ZI'll

I.

1)a,irc)111 i+ de bet,ordeli,ig der scheliniw v.111 de Wetteii. tot het
betrekkelijk. .1.iii de,1 H loogeti] Itaad opgedrageli. niaar liict vali .ilidere

St a.itkiltidige ot Adiii liti i stratie,·el W ette 11 of \·erorde 11 i lige 11. 1) aii zoude de H I noge I

.id van zijtieli ourfpmlig olit.1.irditi. ell Llc h<ingste Magt in det, Sta.it w()rde,1.
8 ij mijti wete ti zei Vati Maa 11 en bij geeti aridere gele getilieid zo o tidlibbelzinti ig d*
het st.1,its- eii bestuursrecht verbodeti terreiti was voor de Hoge Ra.id. Maar deze
11. ,1

e,i dergelijke teksteti liet hij otivel olluitgesproken. of. als hij ze wei uitsprak. stelde
Ilii ze tiiet ter be chikkitig aa,1 de st.1.itscoziratit oiii behoorlijk te rrordeii gepiibliceerd. Mede daardooi· bleef de opvattiiig vati Vati Maatieti raadselachtig eii
oligrijpbaar. Verwerkt in tai \·ati \,·ette,1 e11 besluiten zc,ziden zijll uitgaligspillitell
iiog \ ele jareti dc,or blijve,i werkeii. .„
Uith et citaar blijkt lioe cotise q zietit legistisch Vati Maatieti dacht. R echters k (,tideti
alleell Wette11 ilitleggell. ' lillar warell iliet bevoegd, noch iii ft,iat 0iii bestliursdadeli
te beoordeleii. Alsniet ctrikt justitifle daden vielen zij buiten de st-eer vati de gewone
recliter. 1)ezeltile redetiering gebrilikte Vati M.iatieii waarschijnlijk oni zicli iliet
perfootilijk te hoeve,1 itilate,1 met, resp. zich 11iet niedeverant\\'(,ordelijk te hoeve,1

aclite,i roor de bestuurlijk-politieke besluiteii v.iii Willem I.

'

NA. V.,11 M.I.ineti 1 9lili. 1 47, blad:iuliinier 21. Vali Maanen gat-ili dit citait ti,e dat de uitleg
die Willetil l eli liuzelt gave,11.ili de C ;rimdwetran 1 815 :itet oliaanrechtba.ir was.
(ltizekere lezilig

'' NA. V.iii M.iatieii 191 MI. 147. lijailtirtiii,i,er 22: de hele tekst v.iii dit cita.it (,-aliafi "Met,

stelt. ") ic door V.1,1 Maatieti doorgehaal,1. Het is d.aar„iii zeer B·el iiiogelijk dat hij deze tekst
bil 11.ider ilizie,1 liiet ilitsprak.

'' Was. r'.lim·ege zijil opf.itting dat bet hestuursrecht een zaak rati de Kt,nilig wa..de
toe,1111:ilige lilitlister vali Justitie de eige,ilijke oorzaak van de 'late' rerschillii,ig vati een
Algetiielie \\·et beetkiut·sreilit iii Nederialld?
'
' Het beketide art. 12 ,·:iii de Wet v.iii 14.1,Ini 1 822. Stb. 1822. lil. houdende .ilgeli,elie
bepalitigcti u·elke ee,1 gecleelte zulle,i ilittiiaketi %·al, bet burgerlijk \\·etbc,ek: 1)e regter moet
volge,if de wet regt ,preketi: hij niag iii geen ge,·11 de ititierlijke waarde of-billijkheid der wet

bec,ordecleii. is vernitiedelijk i,titworpeti dc,or Vaii Ma.itieti. Iii ziiii briet- a.1,1 deze rail I
.iligustus 183(1. NA, V.iii Hog.el,lic,ip. 2115, 4cl reet-V.1,1 Aswil: "Art. 12 ,·,111 (,tic Wetboek K
ilittieti,end (N Ill wet 14 jit,ii 1 822) al $ta.it het i,ict iii den C:c)(le Napcilec}ii.
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V.111 Maaiieii verklaarde bij zijil opeilluke aatival op de trias iii de Kati,er iii 1827
dat de Konitig iliet de ilit\'oereilite iii.,clit \\·,is. 111aarde 'tilti,r LiIiiverJae ciritatis (p
363). Uiteraard vet·ba.isde

meti

zicli over deze onbeketide, iliet ill de (;rotid\\'er

v ,ork ot 71 e i ide figil itr, die K 0 Ige i b ee ii kritisclie bro c h ui e zo iets 111 oest be tekeiteti ,115

de 'oppervoogd vati staat:"1 Daarbij kwatii dat Van Maane,1 zich roor deze figu„r

opetilijk beriep (,p Be,ij,1111111 C'.utistatit,"' uit wietis werk hij hele pasvages letterlijk
citeerde. De Kotiirigwas, zei Vati M.zatieti, eeti tiezitrale, ititeri,iediaire tiiaclit, die
eeii aatideel h.id iii alle iliachteii eii die voor evetiwiclit nioest zorgeti (p. 364). Hi*t
Zitidelijke Katiierlid liarth016iiiy wierp 11ierop Vati Maatieti teget} da ( O11Ntall[,i

vierde, nei,trale tiiacht uitgitig v.111 veratitwoordelijke tijitiisters."4 Barthjlutiiy
begreep dat Vati Maatien Zijil toevluc-ht had gezocht tot eeli ilitvlucht. Otiidat hij
Iiergetis iii de Grotidwet vati 1815 iets had kullriell vilideti ter rechtvaardigitig vati
het cotitlicte,istelsel eii vati de verhetting vaii de Koning tot hoogste instatitie iii
bestuursgewhilleti, had hij zich volgens Barthjldtiiy Iiiaar op C'onstatit beroepeti.
Vati Maaneti was voor zijii beroep op Constatit waarschijillijk ilitged.iagd door vele
directe eii itidirecte (al dati niet verdraaide) verwijziiigeti tiaar de vierde illaclit vati
CL,iist.int eerder tijdens het debat.'"
Het berciep vail Vall Maanen op C'.olistatit gilig volgells Barthelelily iliet op, wat hii
als volgt toeliclitte. C:otistatit h.id volgetis hetii zon idee vaii eeti vierde 111acht
otitleetid aaii l)el ,rine (lees: 1)e Loliiie, PvV ). Volgells deze laatste otitbotid de
Ezigelse Konitig als vierde iii.icht het parlenietit eii oiltsloeg hij in die kwaliteit de
mitiisters, m.,ar de Kotiilig liet recliterlijke ziitspraketi otigetiioeid eii daardoor het
reclit zijii loop. ' 1,aaroni deugde het beroep op Coristant tiiet eii koii het idee vaii
de Kollitig als vierde 111.icht tiiet dietieii ter legitimeritig vati de otiderschikkitig vaii

de Hoge Raad 7.iii Willeni I. Volgetis BarthOldiiiy was 1)e Lolmes uitleg vati het
Engelse stelsel vergezocht eti gettligde deze v.111 otibegrip. 0£,k al Ii.Id 13,irtli, 1Jiii)·

gelijk, Vati Maatieti had wei hatidig higespeeld op de suggestie die omvilleketirig
uitgitig vati het idee vin de vierde tiiacht van C'.onstatit. Als de Kotiitig de hoogste
m.icht was vati de vier niachten, stond hij d.in tiier ook boveti de rei-hterlijke 111achti

Ecii otidersihikkitig vatiderecliterlijke macht a:inde Kotiitig stotidecliter tieigeis
iii de (;rotidwet v.iii 1815, ook al be\·atte deze, door het ontbreketi vati her
aa 1 kla c h t re c h t t e ge t i n i i n i st e rs, Kee n z i c litb a re a igre t i z i n g v a, i d e ko ti i t i k l ij k e 111.1 c li t .

Soortge'Uke kritiek als die vati BarthOluiiiy werd geleverd door her Katiterlid Di,iiker

( :urtius vati Tiei,hove,1, zowel iii de Katiier, als iii ten atiotiietii gep,ibliceerile

'

'

Vgl. 1 W. B. 1 )otiker C:urtius va,i Tietihove,il. 11· ver,kiliqi,W d,·r li t't op di· i,ish·//ing 'h·r rret,·rliikt'
maet V,W di,i .,1,1,ister t•,111./listitit·,titi,i·tst a,1,1 cn Ii,edir/trd iii, dc,gron,hi•et, hit bt·la,W di·s K„nitws ,·11

,/,/t d,·r X,itic·. 's (;rave,iliage 1827. p. 13.

4

""
'

Killiter|id Metelerkatiip,
Ill ge'luke zi,1 1 )c),iker ( lirtills Vall Tietihoveli. H-1-K 1826- 1827, p. 36(j.
Zie (,lider aticiere H /'K 1 826-1 827, p. 289, alwaar Metelerk.,11ip, secretaris van de
groliciwers.0111111is3ie vali 1814, zic|i uitsprak voor de Kc,nitig als: 'le mcid2rateur suprBii,e de
tous les poitvoirs' iii plailts vali ee,1 'ailliiitiistratief Lif regterlijk despotisnius'. Zic voor eeri
verwijzing vati Tretitesaux, idfiii, p. 311 ; Le Hoii, p. 317; Beelaerts vati Blokl. Ild. p. 333. etiz.

J.L. de Lolitie (of 1 )elohiie), 7'/t,· ,·c,tistititti„,t „/ Ettelatid; zie hootil,tuk 3, paragraat- 1.
- HkA 182(,- 1827, p. 371 -372.
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brochure. 111.1 sprak vati 'de wliilderij der begi,iseleti van volstrekte alleenlieervchitig' (p. 111) 211 merkte terecht op dat het mi*t iedere gezonde uitleg streed 0,11
uit de grotidwettelij ke (,pdracht aan de K o tii,ig rati bepatilde speciale beroegdhedeti
, t.
at k leideti d.it hij alle tiiacht bezat (p. 1.-3).
Ile tri.ie bleet- in de rda.id het otioverk<,iii elij ke struikelblok vocir Va,i Ma atien. 1 )eze
liet w.1.irschijiilijk de kritick vati Barth Lild,iiv, 1 lotiker Curtius en andereti olivercchillig.2 1-1 ij Ii.id ko st i,·a r k oft de oii dergescli iktheid vati de Hoge It a.id aati de K otiing
aatitieiiielijk 1110Ctell iii.iketi e11 daarvoor Zijll 'oppervoogd van staat' als oplossilig' '

gebruikt. Het gitig he,ii er d.1.irbil oni art. IHI) C;rw. 1815-' roor te kuntien stelleii
al< eeti bepalitig, die alleei) iet, zei i,ver de rei-hts,iiaclit v:iii de Hoge liaad als Hof
\ati cassatie. Volgetis deze uitleg van de bepaling stoiid de Hoge Raid iliet boveii
de „·et eii k on zij d.,arniii h et gezag van de Kniii tig 11 iet vernietigeti ot-deze .laii lidar

m*ht anderwerpeti. 1)e Hoge R.7.id zou volgens die ititerpretatie geeti areopagus
Keen rechter die
regeritigsbesluiteii eli wetteii :1111 de C;rc,tidwet zou tiingeti toetseii.7 'Natilurlijk'
\\ .,f hij. voegde Vati Maaneti hier:,all toe. el- iliet Op tlit de oriatliatikelijkheid va,1

c,t- behoedetide setiaat killitien wordeti. (p. 363/364), ofwel

de recliterli ike iii.xht ,1.iii te tasteti ofte vertiietigeri. Hoe h.ulde meti het iii zilii
lic,ofil otii zoiets te detiketi v.in ie,iiatid die. zoals hij. die oiiathankelijkheid al 32
jaar latig liiet motid eii pen h.ad rerdedigd (p. 364)! 74
V.in Ma,itieii sttiitte i,1 1827, tiet .115 iii 182(), wei op seriecize tegetistatid iii de
K.iiiier. tiia.11 deze keer wAt hii zi.iii zii) dcior te drij\,eii. Na .ifloop v.iii de diRctissie
iii de Katiier decide Vati Maatieii doodlei,k 111ee dat itidien lie wet werd afgestetiid,

het I.ing zoii killitiet, dureti roord:It er eeti atider c,litwerp zc,u „ordeli iligediend
(p. 371). Meti k<m daii met atideie wroordeti tiog 1.inger 11.1.11 de itiftelliiig va11 de
Hoge Ilaad tli,ite,i! Zi-Iii \·oc,rstelle,1 werdeti titet 59 tegeti 42 Gte,11,1ie,i a.iti\·.1.ird.
1)e sti·er iii de Katiier tiide,is het debat wa< gtii,r. Waisvisz Rhreet-:

"'

IW.13. 1 )(,nker (,irtius van Tie,ihoretil Dt· i,(·id(·dieille

dii· 1 1 1·t (,p di· i,is, ·//in,i dcr n'er,·rli'ikt' In,Wt.

827. 1 1. ze g.1 1-ook zij, i rede .ilf K .1,1,erlid ,·.11 1 4 april .1 th,iiclerlijk zi it. Vg! . It oi 1 l'icter,11.iii.
Di· phi,its i;u, di· n' hic'i i,1 .\'i'dc· /a,id /8 /3- 1 920. Anilie,11 1991 I. p. 65. ii oot 7.
1

'

' 1)e |atere milikter H. ·ail Sotisbeeck ketide het ilitgatigspililt ,·all Vall M.imoi Iiict. Hij
tioellide iliells typeritig gelic)£1% d cip 'bloc,te theone'. walit .ils we zc,ilden toege,·eli dat unze
regeritig gri,lidwettelijk nioti:irch.1,11 is eti de Ki,i}ilig liiet de uitvciere,icic 111.ic·lit. iii.iar dc

'rector civitatis liliiverwae' dan inoc-htell wi· tc)ch toevoege,1: alles c,\·ereelikonistig de
bijzi),idere voc),·,chrifte,i der (;ro, idwet? Maar dergeliike bepali,igen gat-de m i,iister i }iet (,p,
zodat het beti,cig vati de exi·elleiltie volgetis hetii eilidigile. waar het lic,<irde te begitinen.
A·m·R'. lip. 28 e.\·.
1)e liel-ei, i e:pecteerdeti elka.ir. B.u thOIOiiiy. H/ K 1826- 1827, p. 355. cotiiplitiic,iteerde V.iii
M.ialien <,petilijk tijdelis het debat. Hij h.id de forige zc,liier c,lider diens \·oorzitterseliap over
her (,Iit„·erp geilifcus0ieerd eli daarbij iteelic 'relicontrk le i-tillOgue pli,tcit qile le Mitiiwtre
Vaii Maatieti zi,u tia 1 827 vc,cir altijil zwi iget, over zijli '(lppervoogd

-1 Art. 18(1 (;rw. 1815: 1)e Hooge liaad heeft het toezigt op de,i geregelden locip en de
atil ,eilitig \·ail regtsgeditige,i, iiiitxgaclen op de iiakc,initig vati wette,3 bij alle ho\'eti cii
regtbatikeii, eii kati derzelver hatidelitigeii. disp(,Sittell eti ,·01111issell. daarliiede strijdig.
'

'

veriiietigeii eti buiteti effect stelleii, \·c,lge,is de bepali,ig door de pz·et daaroiiitreiit te iii.iketi.
1,1 hi,ofilstuk 9 paragraaf 3 oiider I cl zal hier liader op wordet) itigega,iii.
Hi.i bedoelde de oiiathalikelijkheid ,·a,1 de cir-iele eii trafrecliter.
H7-K 1826-1827. p. 372.
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"1)2 taa| vati ile mittister (Vali M.,alien, 1'\'V) „'crd tenjotte zi,o beleedige,id, clat hij
werd „liderbroketi door het getiiollipel vs,1 de geheele vergaileritig, doell hij
v e r a t i d e r il e i i i e t v a l i t o o 1 1 . H ij s t e l d c z i c l l t e v r e d e t i i i i e t i i i d e u i t t r e k k 13 \ ' a t i z ij n r e d e,

die hij aa,1 de Stit,itic.,tircillt toezcitid. bet ergerlijk,te te 3chrappell. Wat er blect-3taa,1
en iii de Hatide li,i,ei i i

Iwerdl getic,tulcerd (becloelit i,: opgetiotiieti. I'vV). w.1, tiog

ergerlijk getioeg. '

Aldi,s wist Van Maaneti Zijtl otidergeschikte Hoge Raad erdoor te drukketi eil werd
dit college gereduceerd tot een civiele eti stratrechter inet eeti paaradviestaketi. Vall
de haar door Vati H oge 11 dorp toegedachte taak als co,istit Litionele e ii bestii,i rsrechter
leek gee11 spoor tiieer over, ee,1 Liitkotiist iii strijd „ier art. 165 jo art. 18() Cirw.
1815.77 Als Vall Maatieti gedacht heeft dat de strijd oiii de Wet lt..0. daartiiee
gestreden was, dati heeft hij zich deerlijk vergist. 13egill 1829, Ilog vc,ordat de wet

iii werkitig had kuntieii treden, zoudeti vier Tweede-Kaiiierleden. waarotider
TM
liarthjktiiy, probereti deze via eeti itiitiatiet-wet te wijzigen.
Ee,1 tlitik aatital waartieniers buiteii de Kanier, die de bepalitigen vati de C;rotidwet
tiiet wat Van Maatieti

tia a r li u 11 b e do el iti g e li i i i h u ti saill e il haii g o p vatte ti, begrepe11

op 1(1 april 1827 iii de Katiier h.id gezegd. Dit bewijzen diverse Noordelijke
kritieken op zijn rede. Werkelijk vertiietigetid wareti drie atio,iienie artikeleti iii tie
Arithe,#,schc (.'(,tint,it vati resp. 19 eii 26 jiiiii eii 12 jzili 1827, waaritit ook 64 ute
verbazing sprak, dat eeii Iiiinister opetilijk eeti statidpillit durtile verdedigell dat
clwars tegen de Clrondwet inging. De artikele,1 vertoticti geen spoor vati inzicht iii
of ketitiis vati de prealabele soevereitiiteit. Maar dat Willetii I eti Vaii Maatieti tlit

waren op de vestigitig vati de absolute maclit otitgitig nietiiatid tiieer. Volge,is de
inleiding vati het eerste artikel was er iets zeer bijzoiiders gebeurd in de StatetiC;erieraal. 1)e ledeii vati de Katiiers en de 111111ister (Vall Maatieii, PvV) bleketi de
C;rondwet geheel verschilletid op te vatteii. Op 12 juli 18277" schreet-de krant:
"Dat detikbeeld des mitiisters, vati.et·sti'/d k zilli hot,cti /dfl ti,i·t, is de zuivere vruclit
r ati ile scliool de,-dwi,igelatidij (...) datzellile delikbeeld is l,i j deti ii1ini3ter geheel
gew·eveli iii lier ided.il, hetwelk Zijtic Exc. zic|1 vall eelle iliollarchie vorilit (. .). 1)at
dwaalbegrip duet Zijtie Exe. dan ook meetien. dat wij in de o,iatlia,ikeluke regterlijke
111.lgt Ct'/Ii' h l'll.Vt' Clt

all,·, 0,•ers,·hibic·,idi· m,INt zoudeti zoeketi (...). 1)atzeltile ilwailbegrip

Lioet .le n ill illister Zeggell, ilat h et iii eerge,loe 111 ile .Irtlikell het gezag des K 0 11 i i )03. tell

i,pzigte vali den Hooge,1 li.lad. niet ver,iietigt, i,fhetzelve .1.111 zijlie magt otider,vor-

pell Ill.lakt: terwijl het bove,1 is gebleke,1. dat

11ier

geeii gezag de, Koliilig; te

I·erti ietige 11 viel. verlii i tJ aati de li K o iii lig ge eli ge zag iii regts zakeli 13 op ged rageli; eli

'

E. Waisvisz, '11.egeer-i,ipoptredeti tege,1 anibretiareii otider Kotiitig Willetii I', De Socialistis,lit·
(;ids, (19) 1934, p. 66-74 cii 155-164, met imme p. 7(1-71. Waisvisz tioeilicle ketitielijk liiet
21 zijii broxiiieii.

J.ireti eerder had V.iti Ma.ine,i .il eeti bepalitig latell opiletilell (art. 12) in de Wer Alge,iietie
13epaliiigen vati 1 822, ilihi)lidelid Liat het de rechter 11iet vrijstolid Lie ititierlijke waarde otbillijkheid r.iii de ·et te t„etse,1. Wa, dit eeli extra verzekeri,ig tege,1 de i,iogelijkheid dat ile
Hoge 11.aad zich ce'11 t<}etsitigsreclit zi,il .lati,iiatigeti?

' Zie bootilstilk H, paragra,dvier. pwit 2.
'

In het artikel '(;rondwettige illagtell' (vervi,lg eli 310£ van no 75 vati 26 juli) otider

Metigelwcrk
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te\·ells l:.1.lilgeti)(,lid. d.it (le

ititi· ,c·i·t'i,de t'11 ri·.ykrli/ki· i,ia,et zeer n·el ieder op zich zelve

11.111 lele1i.

Hoc ernstig dit (,ok alletiia:illeek. er veratiderde voorlopig h ele,i, aal niets, want voor

het opricliteti vati de Hoge lt.aad moesteti. overee,ikotiistig de beketide, o,iwaarachtige liialitra F·:711 de regeriiig. eerst de 11.itioriale wetten gereed zij,1. Zo kwatii er

iii 1827 Ill,Ch tlil'Oretifill. 11(,cll praktisch e,iige iiadere duidelijkheid overtiii,iisteriele \·eratitwo<,rdelijkheid. 1)e Nuordelijke critici vall Vall Ma:111eti tiatiie,1. tiet als
de Zuidelilke eitids 1815. de (;m,idwet 115 de tiattitirlijke eti vaiizelt-spreketide basis
\·oc) r de iiiaclit r.111 de s.evereiti. Zij wA te i] Iiiet beter. watit eeti publieke o tiderbo li\\ ilie \'ati de prealabele fc,evereiiiiteit vati V.111 Maatieii wac si,ids de eerste uitlating
%(11

da.iri,ver iii 18211 achterwege gablereii. Hier kw.1,11 ecliter eitid 1 827 veratideritig
111.

8. De prealabele soevereiniteit treedt naar buiten?

Waar,chijilliik was er eeti verbatid turseii cle aaiilie!11itig vaii de Wet R.0. in april
1827 eii eeti uitlating nametis de regering iii de Kmiier in dece,iiber 1827. Bij die
gelegenheid liet Wille,11 I zijii mi,iister Van Ciobbelschroy voor het eerst opetilijk
iii de Tweede K.111ier eet, c<,ticretiseritig geveli van de inlioud eil otiivang vati de
pre.11.ibele fc,evereitiireit. 1)it betoog kotiit apart aati de orde iii paragraaf-3 hieriia.
Iii de getic,eiiide redef ,·an Vati Maatieri vaii 1827 eti 1828 kwai,1 eeti expliciet

ber(,ep op 'de soevereitiiteit rati vcicir de (;rotidwet' trouwetis niet met zoveel
\\·oorde,1 \·(, ,r. Wellicht is de t.ictiek jui t geweest oili te benadrukken dat de
K 0 11 i ti g ii i e t (, r e r e e t i .1 b fo lit t e t i i a c h t b e < - h i k te . 1 ) i t s l o o t ii a ni e l ij k a a n b ij d e h e i l i ge

o\'el'tuigilig \·,111 V.111 M .laile,1 d.it Willeili 111„oit 0\·er eeti abin|lire 111: Cllt besc hikt

h.id. 1)e '\·rijwillig' gegeveii Ciro,id,ret vormde daarrati het bewijs. hoc groot ook
de tiiacht die Willetii 1 zich vitidw 1815 had toegeBige,id. Volgeti< Vati Maatie,i
beratte de (;rotidwer voldoende waarborgen tegeil niaclitforerschrijditig Llc,(,r de
Kotiitig. 1)e 'be\\'Uzeti' die Vari M,iatieii iii de T\\·eede Katiier :iativoerde, \\'ekteii
destijds. getuige o,ider meer de hierbove,i geciteerde artikelen iii de .4 r,ihi·,i,sche
(.'oitra,it, al grote berreeniditig. Vati Maa,ieti zei iii de Katiier:
"Maar eveti „·aar als dit alles is, e\·eiizeeris her wa,ir, dat de (; ro tid,ret do o r alle ha,ir
bepalitigeti gezorgd heeft 011 iti het belatig cler getiieetie z.iak 011 der hurgereli Ii·ijslijk
gewaakt heeft tege,7 nic)gelijke civerschri.idi,ig v.iii het Konii,kli-ik gez.ig. eii d.tart),11
p.ilen ge.reid heeft a.iii devzelt-s uitz· iering of-niisbruik: en dit isjuist het voorregt ,·.iii
ile grciticiwettelijke Mi)11.irchie. \\·.1.,rotider wij liet geluk hebbeli te le\·eli. Zoo liecft
zil .1.111 cle,1 Kt,ning het regt niet torgeketid oiii '11|fl,11 wette,1 te Inaken. Zi,c, heeft zij
He:11 het regt liiet toegekelid ,)111 .illeeti regtbatiketi in te ste||en. ter l,eflisfilig r·,in

eenige regrfzaketi hi,egeticiallid.

"

·.MI

1)e Cotirric'r dis Pays- B,Is van 23 en 24.ipril 1 827 reageerdegeniatigd. Het blad wees er op dat
(:(,11 statit uit zij,1 verbalid was ge mkt. Her blad vroeg zicli .it-waari) iii V.1 11 M.1,7 zieii gle k,r·est ie

rail de litillisteriele veralitw„ordelijkheid ii iet ter,prake had gebraclit? Vgl. het.-1,/,·crt,·,1,1,·bAid
,·,iii 7 juli 1827.
H /A- 1 H26-1 827, p. 363, 1' koic„ii. otider: hct derde vc,orbeeld lietik \\·eg
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1)it citaat was buiteligesvoOil nlisleidetid. 1)it was tiiet zo, otiid,K Vati Maatieii
opzettelijk wilde misleideti. Hij was .ils het ware zozeer bezeteti vati de waarheid
vaii zijii soevereitiiteitsidee dat wat hij zei voor hein vatizelisprak, Zijii opvattitig
stond ecliter mij|eil ver at-vati die vati het publiek eii her geiiiiddelde No<,rdelijke
Tweede-Katiierlid. Met het cita.it stiggereerde Vati Maaneti ten otirechte dat de
Kotiing otiderworpeti was .1.,11 de (;miidwet, wat vulgells zijil opvattilig juist iliet
het Keval was. 1)e 'waarborgetide' grot id\ ets bepaliii ge ii waret i slechts riclititiggeve ii d

roor de Kotiing eli alleeti dwiiigetid als de letter geeii atidcre uitleg toeliet. Fornieel
leek V.iii Maaiieii het gelijk a.iti zijii katit te hebbeti, 117,7.ir iii.iterieel steldeti de
zogetia.itiide waarborgen ir·eitiig ot-11iets roor.

8i

ilehalve Vati Maanen zelt-sprak tiietiiatid vati het 'gelitk' v,in de groiidwettelijke
Monarchie. Sterker nog, 11iet alleen iii het Zuiden, niaar ook iii het Noordeii begoii
iii de jaren 1827 en 1828 het absc,litte karakter vati de macht van Willem I pijnlijk
voelbaar eli door alle kieren vaii versluieritig eii geheitiihouditig heeti ziclitbaar te

wordeti. Eeti cotifroiitatie koil iliet latig tiieer ititblijveti.
PAIZA<;RAAI· 2
WAS ER kEN VERBANI) ME I- '1),AS MON A ILC'HISC:HE l'RI IN Z 11"?

Stoi,d de bintietilandse oritwikkelitig vati de prealabele soevereitiiteit tusseti 182()
eii 1827 welliclit oiider i,ivloed vaii eeii buitetilatidse figuur? Bortiewasser merkte
op dat het iii de slotakte van het (:otigres van Wetieti van 182(,83 vastgelegde
'moiiarchische Prinzip' Willein I op het lijt- geschreven was.»+ Volgetis de daar
gehuldigde coticeptie lag, aldus Boniewasser, de geliele macht ill wezell bij het
staatshootil, dat sleclits bij de uitoefetiing vati bepaalde recliteti aaii de iliedewerkitig
vati de Stateii, de 'Latidst:itide', gebondeti was.H' Iii het tiavolgend citaat tlit el'11
receiit artikel vaii Wertier Heuti herketit nieti bepaalde uitgangsplititeii van Vati
Maanen. Volgetis Heull probeerde het ' tizo n archische P ritizip' door iii idde 1 vati eet i
i,igetiieuze cozistructie de tioodzakelijke detijocratische deeltiatiie aaii het bestzizir
door bi,rgers te verzoetien met het behoud vaii de positie van de Kotiitig
"Ausgang5putikt war die seit Budit, bekai,tite I)ifferetizieruilg zwischeli iler ititiehabuiig der Staatsgewalt utid ilire Ausiibutig, die ges, hickt 111it der Lehre voli der
pou vo i r consti tu a li t u ild d e 11 p o u vo i rs c (ins ti tu Js8" ve rb u ti d e n w u rd e . D J na ch wa r d e r

Moriarch, iikht das Volk, Souveriti utid liihaber der suiiitiia potestas. der li ich0te
(;ew.ilt. Er ,·erfiigte il,ii)\feit uber utiabge|citete (;ewalt. \\·:ihrelld jede aildere

"- 1)e Gmlidwet bleet- qua opzet eli structuur vooral het werk v.ill Vati Hc,geildorp, die
illderdaad allerlei dwitigende waarborgeti tegen Ii,achtsoverschrijditig vati Lie Vorit hali
bcoog,1.

" Met daitk aa,1 prot. C:. C;. Iloelot-seii vi,or infurtiiatie eli literatuurverwijzilig over dit
otiderwerp
.+
.:
.,

J. A. Bi,rtiewas,er, Het K„tii,ikrijk der Nederlatide,i 1815-1831). AGA, 11.1983. p. 234.
Vgl. L. Prakke, Phiralisme pail Staaism·ht, Deveiiter 2(H)3, p 17-19.
1)it <>liderscheid gilig terug op E J. Siuyes eii op de Fratise Grolidwet vati 1791.
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Ile Vorst gat- op basis vati deze 'origiti:iren Machts\·olkomnienheit' ,·rijwillig een
Gro, i dwet. Hebben Vati Maa zieii e ii Wilie iii I zich wellicht dour het '111 on,irclii sc h e

Pritizip' late,1 itispirereii en |ii,ig het 1110111eiit vati presetitatie. niedio 182(1, daartiiee
9 m en ? O p bas i s r .in de i n h 0 Li d va 11 h et ' 111011,arc|1 i sc h e |'ri 11 zip ' |u id t 111 ij n ati two 0 rd

oiitkeii,ictid. liij Thorbecke. dieeral vroeg ketitiifiiiee tiiaakte, HH vitidetiwedebasis
rati her begi,ivel, art. 57 vati de Weetise slotakte:
i).1 der Teiltsche Build. tiiit Al,Sli.ihille der freiet, Stlilte. au, souverainet, Fiirsten
bestellt. so muu. dem hierdurch gegebelie,1 (;rulidbegriffe zitfi)lge. die gesalmilte
Staatsge„·alt iii dem Oberhaupte des Sta.its vercitiigt bleibeti. Litid der Souveraili k.inti
durch ei,11.indst:ilidisc he Vertlissting tiur iii der Ausfibutig bestinimter |leclite .iii die
„Il

Mitwirkiliig der St,itide gebu,ideii werdeli.
„9„
Deze bep.iliiig vornide het "Leitprinzip Fir die Mitglieder des 1)eutsche,i Bundes.
Thorbecke vergeleek de Nederlatidse regelii,g vati de macht vati de Koning met die
iii I )i,itse (;rotid\\·etteii. Hij cotistateerde dat er in de Nederlmidse Cirondwet (die
\·.111 18 15 eti die \·,111 184(1) Gpi-.ike Ii·.is ,·ati eeii opsof„ 111 i:ig vati l,ijzotidet-e reclite Ii .

I,e 1),Iitse ci,tistituties h.iddeii, aldiis Th<,rbecke. raak tiieer ged.1,iii:
"Zil kelilieli do<,rg.idlis .lati ile,1 Vorst. :ils hocitil v.iii deli Sta.it. 'die gesattitizte
St.1.itcge,r'.ilt'. op grotid\\·ettige „-Uze te oetelien tcie. Meti verkrijgt .ildili een geheel.
u-.1.truit elke leellite Lier .111.11\·ti0ihe lie0chri.i,·ilig k.ii) \\· ,rtle,1 aatige\·uld. 1),ali liieli

trecilt tevelic \'.iii liet pr.ikti4cll gel,ied felier t}J,iuwgezette, stelligc liegretizi,ig 0,·er
op d.it I-,111 eilideli,oze re letierilig eii ge\·cilgrrekkitig. (Tee,ie dergeliike .ilge),ieetie.
't zij val, theoreticche i lizigtell. 'tzij v:in histi,rist h e teiteli of-antece deliten 01, tleetide.

hepali,ig \·,iii het ko,iinklijk gez.ig k„,iit in de (;ri„,dwet voor.
Thc,rbecke vi,egile .iati dir cita:it :ils c omilletitaar t )e:

, 1

'Meli .te|ile eene thet>rie tot ilits|uitilig eelier a,idere. Het ,·(,orschrift was eige,ilijk
bestelii d 0111 zu lk ee 11 e <,11 twik kelitig iler 'lan d st,itidivche Vert-auu ii gen' te keeren, die

aaii deti Vorst sleclits deii staiid eetier republikeitische overheid liet.

, '12

Het 'tiiotiarchisclie Pritizip' verotiderstelde ecti itiperkitiginogelijkheid van de
k<,tiitiklijke iii.iclit. Het priticipe dietide ertoi. te v(,01-kntiieti dat die itiperkitig te
ver zou g.,ati e,i de koti i tiklij ke m *lit 0 tidergescliikt zoi, 111.iketi aan de Stan detirer-

tegenwoordigitig. W,it was de bacis voor die i,iperkingmogelijkheid? V<,lgeliS de
oudste ti,ri,itileritig van het '1110,iarcliifche Pritizip' iii de Beierse (;rotidwet rati 26

Wertier Helin, 41),if tiioii.irchi che l'riI,zip zitid der delitgihe Kolistittitiolialisillus des 19.
1.1 h rh utidert C. iii J ii m I pxeii iliid Ed z.ird Schillidt -J ortzig ed.. Riilit-St,1,11-(i,·mi·iti,i't,IiI J:(·sts,·hrift
„

fiil I,ic·rri,·li R<Iits,·Iti,ille, Kiihi, 2(1(il, p. -11 -5(i, zie p. 44-45.

Via A.H.L. Heereti. 'Ueber die Etititehuiig, die Aushildutig i,iid clet, prakticclieti Eititlus, der
politisclieii Theoricen u tid die Erlialtutig de; liiotiarchisclien Priticips in de,ii tieuem Europa .
I i·ni,is,·hic· hishirischi &hrilit·,1.

C;iittitigeii 1821, I. p. 365-451. ZieJ.H. Drent.ie. Thorbecke en

het Europes: statel,systee,11 vali Alexander Heercii. 77id.sdiritii'oor (ii·.s,-/iii·,h·in:,· Ill(1998) p
377-41(1,

"' Thorbecke.
''

A,int,·7·ki·,Ii,w. tweede tlitgar'e. 1.18·11, p. 1(15.
Wertier Heuti. 7)as 111(,tiarchisc!1 l'rilizip', p. 11.

.4,111/a'117·Ilille t„·eede iiitgave. 1. 1 841. p. 1 ()4- It)5.
/,/C,11. p. 1 115.
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tiiei I HI 8, werd uitgegami vati eeri otischeridbare iii(,iiarch. Titel 11 par. I daarvati
luidde:
"l )er K <i,1 ig ist d,i s l)berliaupt des St.iate 9, vereiii igt iii sic h alie R eclite der St.1.itsge-

walt. utid iibt sie tititer deti ,·0,3 ihm gegebetien iii der gegenwirtige,i VerfassilligsUrkiltille festgesetzteti Hesti iii m u tigen aus. Seitie Persoii ist lieilig u lid u liverletzlic·h."

Deze tekst werd bijiia woordelijk dooraiidere corite,iiporaitie l,Lilise grotidreetteii

of'ergetiotiieti, zoals o.a. die vati liadeii (1818), Wurteinberg (1819) eti Heffeti1)ar,iistacIt ( 1821))."' Al deze grotidwetten ketiden tevens ee,1111inisterifle veratit-

w<,ordelijkheid voor grotidwetschetiding iti de vor,ii van eeit parlenietitair
aatiklachtrecht tegen ministers.94 Met atidere woorden, grotidwetten die het
'inonarchische Prinzip' aatihingen, gitigeti in de regel itit vati een expliciete
olischetidbaarlieid vall de Vorst ill collibiliatie tilet minifteriele veratitwoordelijkheid. Dit was het spookbeeld vati Vall Hogetidorp en Wille1111, watit de loopplatik
naar collectieve m in isteriele vera,itwoordelijkheid. Zo bezieti was aans lititing bij de
leer van het 'monarchische Prinzip: als zij dat 11 ooit overwogen hebberi, voor
Willem I en Van Maatien geen aantrekkelijke optie. I)esahiiettemin leken bepaalde

denkbeelden van Vati Maarien verwarit met de theorie vati het iii()tiarchische
l'rinzip
Van Maatieti sprak al in de grondwetscomniissie van 1814 over het 'tiiotiarchaal
beginsel"< en tioenide in 1827 het Nederlatidse stelsel 'grondwettelijk monarchaal'."6

Op 2 decetiiber !828 deed zich voor Vati Maanen ee,i uitsteketide gelegenheid

Ioor, zo hij dit gewild had, 0,1 een positieve verbitiditig te leggeii ttiscen de
Nederlaiidse Grciticiwet vati 1815 eli grotidwetteii iii atidere Stateii, bijvoorbeeld
die welke het 'nimiarchische Prilizip' aa,ihingen. Hij sprak toeli iii de Tweede
Kmiier iii vergelijkende zin over constitutiotiele regeringeti. Hij olitkende bij die
gelegenheid dat daarti,sse,i vaste verbitidende ketiiiierke,i bestoriden ell tioeinde ee,i

c otistitutionele regeringeen relatiefde n kbeeld dat doorieder bijzonder volk anders
97
werd ingevuld. Hij gebruikte dat arguinetit die d.ig in de K.itiier (,iii iedere

millisteriele verantwoordelijkheid afte wijze,1.
Worst stelde dat de Grotidwet vati 1815 gezieti kan worde,i alseen pogitigook iii
Nederl.ind het motiarchale begitisel in de cotistittitionele praktijk te bretigen. ."t
Volgetis inij was het nict de Grotidwet. maar de tiia,iipulatie daarvati door Willelii
I eii Vati Maatien. Het absolute begitisel dat Willclii 1, ill zijii vrees voor de Belgeti

''

C),itleetid aaii Wertier Hell,1. '1),14 1110,1.irchisch l'riiizip'. p. 41.Zie rcic)r z·erder literatititr het
ili,tetiappar.lat „ali Clit artikel.
E.li. Hulier. 1)01'111#,filkdc'r Dcilt-schi· 1 '('45.<11'ws,(,c.sdithk. 5 batideti, Stitttgart e.a. 1961: zie met

'

twi,ie batid I. Cirotidwet vaii Beiere,1, titel X. par. 5 eli 6: (;rondwet vati Baden. 1. par. 5 eti
IV par. 67 eliz. Vaii Hogendorp was. zo blijkt. bepaald tiiet utiiek iii zijii ilavolgitig vati het
directe Etigelwe parletiientaire aatiklachtrecht.
V.iii M,ialielis visie gitig terug op een oudere. mij onbekende. broti dan het 'nioiiarchische

Pritizip
"' Zie resp. ()ittsta,iii, 1, p. 94 eii HTK, 1826- 1827, p. 363.
H-I K 1 828-1 829 p. 113- 116.

'+

I J.H. Worst, 'Kot,itig Willein I Het begiti van 'ons grolidwettig volkshestaan', iii C.A. Tanise
ell E. Witte. eds. St<tals- m ,lpiticm,nine itt Iii//ent /'s Kii,titikri/k (18/5-1830), Bnissel/Baarn
1992, p. 56-75. p. 61.
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eti opportittiistisch gebritik,iiaketid vati de soevereitiiteitsopvattitig Vati Maatien,
daaraaii achterat- heeft probereii op te dringen, was aai de Grondwet vati 1815
1·reeliid.

..,

PARAGRAAF 3
DE PREALABELE SOEVEREINITEIT ALS 'AL DAN NIET AFGESTANE MACHT'

1. De prealabele soevereiniteit eind 1827 geconcretiseerd in de Tweede
Kanier

1)e verklaring vati Van Maatien iii de Kainer iii 182() dat de regering al voor de
(irotidwet liioiiarcliaal was, was rijkelijk vaag eti abstract. Heeft Willetii 1, tia de
aativaarditig vaii de Wet R.0. iii april 1827, wellicht bewust gekozen voor het iiaar
buiteii tredeti tiier zijii prealabele macht? Heeft hij de aard eti otiivatig vati zijii
niatht tellslotte willen colicretiseren, 11iet alleeti voorde Kaiizer, tiiaarook voor het
grcite publieki Vati der W ,lid kreeg uit de cotitext van de presetitatie eitid 1827 de
i tidru k dat het giiig 0,71 een be w u ste prov ,catie vati de Kanier door Willeiii I.' " Z '
1

j a, d a t i z o u d a [ 0 0 k e e i i v e rk l a ri t i g k i, t i t i e n v o r ii i e i i v o o r d e r i, t i d d i e tij il to e n e 111 e n -

de verbreiditig vati eeti bepaalde, priinitieve logica vati de 'al daii ziiet aigestatie
macht'. Het King daarbij om eeti aiidere, iets coticretere verwoording van het iii
82(1 geventileerde priticipe. dat wat de (irotidwer 11iet geregeld had, tot de
excltisieve tiiaclit M·ati de Koiiing was blijveti belic,reii. Bijeerste lezitig vati de
1

betreffet ide bi-0 c hit re 3 e ii artikele 11 leek het te gaa 11 0111 pri 111 itieve, weiti ig relevati te.

atiotiietiie .irtikeleii, scliijnbaar bedoeld 0111 verwarritig te zaaieii otider het
ongcletterde \·c,lk. Keilinerketid was het gebruik v.iii 110%,1 doorziclitige drogrede-

ticii, die als 'be\ ·Us' 11ioesteii dietie,i voor de legititii,teit # .iii de iiiacht vati de
K 011 i ti g. M a.ir bij i iadere b estu deriti g ble e k d e iti h o u d va t i d ez e b roc li tires tia,i w k e ii -

rig a.iii te sluiteti bij eeti officiele, iiatiietis Wille,11 1, cl ,or mitiister Vati Clobbelschroy at-gelegde verklaring iii de Tweede Katiier. Op 2(1 deceiiiber 1827 zei deze
1111111Ster:

"1)e Kotii,iklijke m.igi heeft iii getiiatigile 601ihi)(itilige 11egeeritigeti twee zeer
oliders,heideti liestanddeele,1. Het 60:ie bevat de uitvoertiig vai, alle bepalitigeti. die

met getiieei, i)\·erleg der Volkivertegeliwoordigers zijn vbtgesteld gewordeti. Her

I" Her Nederl.ilidw ,te!5el ver.childe iii de praktuk i)ok op alidere puitteli vati die iii de
getioetiidc I )uitse Stateii. Volgelis Heun, '1)15 11101iarchisch Pritizip'. p. 46-47, was de
reclitspr.1.ik, „i,r3protikelijke kerti vati alle konitiklijke illacht. priticipieel aaii hit bereik \·:111

het 'tiioiiarchische Pritizip' otittrokketi, otiidat aati het begiii v.tii de 19' ceuw ile

1.

<)11.ith.ilikelijkliei,1 vali .le recliterlijke litacht algeti,eeti erkelld w.is. I )it gc,lit ii,derdaad ook
vour de Necierl.t,ideti, zoals bijvoorbeeld blijkt uit ee,1 artikel vati jatiuari 1816 iii de
1:'phet,<Jrid,·s. 1, 1815-1816, p. 1511-151: vgl, Thorbecke, ."lank·eli·nitle, tweede uitgave, Ii,
1843, p. 177: "Her 3trookte ook Iilet liet toe,ii,ialig begrip vail scheidillg der T\·etgevelide,
ilitvoerende eli regterluke tiiagt." V.iii Ma.itieti week at vati de alge,„elie praktijk, c)ilillat hij
tegeti de hepalitigeti vail de Grotid,#·et vali 1815 ill Lie Hoge 1tjad wilde oliderj\·erpe,1 jan
de liiacht vali de Ki,tiitig.

A. rati der Woud. '1)e katiale,ikolii,ig eti zijil reputatie' iii (:.A. Taiiise eii

E.

Wittc,

.<Al, its-

£'11 miticpomitiw iti H '7/li·m /'s ki,1,inkrilk (181.9- /8.ii)1, Brussel/ Baarti 1992, p 237-26(1, p. 253.
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andere behelvtallietgezag. dat nood zakelijkiv ter verdedigitigeninstatid hoi,dingvan
rolk en Staat. Tot cleze laaiste atilelitig behoort het regt vaii i,orlog en vrede. de
beschikki,ig over de krijgsniaclit: het bectill,r der ge|dilliddelen. eli. under andere,1
ook, al wat omi,iddellijk betrekking heeft op het welzijii. deii voorspoed eii het
behotid vall deti Sta,lt. voOr z<)O verre bij de (irotidwet Iiiet uitdrilkkelijk is liepa.ild
ge,vordeti, d.it de zametiwerki,ig der heide Magten daartoe vereischt w<irdr (...)
1)aardoor allee,1 dus. dat de (;r,indwer Iiier ilitdrukkeli-ik bepaald heeft ciat dezel\·e
met medewerking der kaniers moeteti wordeii vastgestejil. behooreli dezelve. liaar

tilijlie wilze vati zieii. tc,t de Koliitiklijke iii.igt. zoodra daaruit Keene oliki,steli ten
]aste v.iii de Staat

v i, o r k 0111 e l i .

1)e laatste zin was hypocriet, wa,it Willent I fitiancierde de uitgareti ill her geniep
i,it de geldeti van het ainortisatiesytidicaat.'"' 1)e mitiister t-orilluleerde het iii fraaiere
tertiien, tiiaar wat hij zei, kwani tieerop destelling: watik iiietbij de Gro,idwet heb
atgegeven, is van iny!"13

1)e uitlating vati de minister lokte bil mij,1 weteti buite,i de Kanier iiauwelijks
reacties i,it. Eeti e„ ander braclit echter eeti paar kritische Noordelijke Kanierleden

eitidelijk tot de slotsoni dat de Koning tiotoirde (irotidwet schorid. Vati der Wolid
gat-voorbeeldeti vati huri openlijke kritiek op de Kotiitig. Hij coticludeerde dat de
cotifrontatie van deceinber 1827 tot een fundatiientele vertrourvensbreuk tlissen
Koning en Kamer leidde."'1 Willetii 1 begon iii elk geval serieus last te krijgeti vati
het feit dat zijti altertiatieve tiiachtscoticept iii het Noordeti tiiet iiieer vaiizelt-spreketid gevotideti werd en vrageti begori op te r<)epeti.
De reden eritig in het betoog vati Vati Gobbels cliroy was kentiierken d voor bepaa Ide

regeritigsbrocliures. Zllidelijke kratiteti, zoals de C.'citi,·rtc·r dc·s Pays-B,is. reageerde,i

op dergelijke broclitires in de trait van: daar lieb je weer zo'ti prul vati de
regering. '"4 Wilie m I zelfgebruik te de redetieritig in ecti 111 a titiscript vati 2 dece iii ber

1829 eii Vati Maatieti Zoil
1(15

ze

verwoorden iii eeti advies uit 1832.'Il"

1"1 Zie vour iiieer bijzotiderlieden over deze ititlatitig Vati der WI,ud, '1-)e katialetikcitiing'. p
237-26(1. Vati der Woud schreet het ciraat per abuis toe aan de miliister vati Fitiaticifii (p
25(,), maar het was de tiii,iister van 13ii,lietilatidse Zaken. zie HTK 1827-1828. p. 117-118.
Vati der Wouil. '1)e katialetikotiitig'. p. 256, tiierkte tereclit op dat het citaat cle eerste, tiieer
sul,statitiele. opetibare iiiededeliiig \,·as over de aard et, oitivatig r.iii de coevereiniteit va,1

11 ,
-

Will,·1111.

Vat, der Woud, '1)e katiale,iki),iiiig'. p. 255 e.x·. eii p. 258.

I

1

11

Zk de (A,tirric·r th'.c /'ays-lias vai, 1 8 1-ebruitri 1829 'Les brochures'. Het blad h.id iii zijii
litillimer v.it, 6 jaliwri 1829 (,rider de k<)p '111-(>cl ures mi!1iftjriels' al opgetiierkt dat er hi *Iia
wikelijks mmhteriele brochures versclietieti. die .111(11.,al uit dezelfde school k„·atiie,i: Clui
eli lit utie. colitiait les autres'. Iii het artikel vati 18 febritari werd er op ver,iietigetide wijze
de \']Her mee aatigeveegd. Er wei-d tevetis opgeiiierkt dat er eeli systeein achter litoest Zitte,1.

'adopt6 depuis Icnigteliips et fitivi avec persjvjratice'
'"' Zie hootcistuk 5, paragraaf I. pu,it 5. *· ,or een vergelijkbare, liatidgeschreveti uitlating vati
Willetii I uit 1831 zie hi,cifilstzik 1(1, paragraaf 4, puilt 1.
Zie hcic,fdittik l { 1. paragraaf 1. pillit 2.
1I16
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2. Een regeringsbrochure over het onderwijs
Een 'dergelijk prul' vormde ook eeii atiotiieme brochure vaii begin t-ebruari 1829
over het publieke otiderwijs, beschouwd als eeti vati de prerogatieven vati de
1,

Kroc)11.

De scli rijver er\·a 11 was j acob Joseph Haus ( 1796- 1881 ), ju ridisc h hoogleraar te l,etit.

die zijii maiiciscript bij brief- vati 6 decetiiber 1828 'niit der tiet-steti Elirti,rcht utid
tixit eitier Litibegr:itizteti Ergebetiheit' aati de Majesteit had aatigeboden. Wille!11 1
vro,g aaii 111itiister Vaii (;obbelschroy of het tiiet doeltiiatig was deze iii het 1)uks
gestelde liieiiic,ne

"te liten vertatel) it, de N.itiotiale eli tr.liblhe taleii, eli alzoo ili druk te lateli
vers '11UIlell.

1.1118

1)e ininister antwoordde, dat hij Haus reeds illondelitig had itigelicht over
"het ge,i<,egeii w.iaritiede Uwe illajesteit de verdietistelijke pogitigeti door heii, iii
zijite verliatidelitig aailgewelid. heeft opgeliierkt."
Her lateti \·et·taleti eli drukkcll achtte de jiiitiister oiiraadzaatii, oiii redetieti, welke
hiJ de eer zi,u hebbe,1 11iuridelitig a.iii de Majesteit vour te drageti. 1)esotidatiks
verselie e 11 ee 11 Fra Iihe \'ertalitig \·ati de brc,clitire, waarilit i k atleid dat W ille!11 1 zijii

ziti doc,rzette.""' 1 )e gatig vati zaketi tootit hoe dati ook aaii dat Wille,ii I hoogJt
per3oonlijk de liaiid h.id ill lici-gelijke 'prulleti'. Uit deze £-Miicrete brochi,re blijkt
dat Will et 11 I zii h \\·elbewlist eeti 00 rsprotikeluke abscili te tiiacht liet toes c h rijveti.

Naar de redeiien waaroni Vati (;obbelschroy Willei,i I negatiet-adviseerde, kolitiell
we slechts gisseti. Waarschij,ilijk vi),id de mitiister het niet verstandig oni ee,1 tekst,
waarover Groei) van Pritistercr op 8 juni 1829 a.iii Thorbecke schreet, dat deze 'tot
koti strekken, te publiceren.
regtvaardiging van .ille despotisiiie
Ile broclitire bestoiid ,lic iwee deleii. Het eerste gedeelte (p. 1-37) ging over: 'le
droit de l'Etat, e ii gO tiOral, su r la direction excli,si\'e de l'i i istnictioti publiq u e'. 1)it
, 1 1,

diel bearguiiietiteerde eeii otibeperkt 0tiderwijsmotiopolic vaii de overheid ilict
allecti itizake het toezicht, niaar itizake de itihoud vati het publieke otiderwils. Het

'" UJ. Hau;I, Di· 1,1 dire,-tic,11 i·x,-/11;ivt· dt· litistrtictit,11 publique i/,ms les Alys-8,1;, ct,nsidc·ri; 4·(,mim· une
tic·s pri;rt,V,In'i,t·j ch· 1,1 , i,itic,it,11·, 1 )eli H a.lg, A lilitcrdatii 1 829. In de (:011 rric·, ch·; /'ays-B,is vall 1 2

litaart 1829 ·crd deze bri,cliure be,prokeli cilider de kop 'llistructioil publique': dit gebeurile
ook door de .·in,/11'111.;tht· (:(,1,1,1,11 \'.111 31 111aart 1 829. p. 3 11(,ot (a) inetatkeurelid i-011,11,etitaar.
11'.

Het I)ilitse 111.ilii:,cript ,·ati lie brochure berust iti NA, St.iatssecretaric. 3 1 1 8,1 j.iliuari 1 829.
148, alwaar i)<,k bet Jdvich \'all Vail (;obbelhcllroy aall Willeili 1 vaii 31 decetitber 182H.
Ill (;rc)eli vati l'rii,6terer, Brit.·/it,bst·litit: 1, ( 18(18- 1 833) 1 (;i' 58, p. 1741. Voctill)<)t, uitte
bezorger Cierribi)11 het verli iocile n liat Haits de Frall,e vert,ilill g v.111 zij 11 brochure op eigell

koste,i uitgat: 1)it lijkt tizij buitetigewo<,11 oliwaarschijtilijk ei veroliderstelt dat Vati
(,obbelschroy Wille,11 I ervati fi·bt te overtuigeti dat het beter ·as de brochure niet te
publicere,1. Daarvoor otitbreekt ieder bewijs. Het t-eir dat Haus Iia de publicarie kotii,iklijk
werd c)tidersclieide11 wijst e erder <,p het tegeiideel. Ee,1 doc,r,laggevelid argutiietit vi)or eeti

publicatie iii op.iraclit vati Willetii I lijkt lilij liat de bri,chure ee,i ooi,protikelijke absolute
n wdit vati Willetii I (ii i de periode ]H I 3-1 8 1 5) propageerde, die spoord c met eigetihandige

notities over de oorsprolig vati zijii Iiiacht van Willeni 1 zelt. Zie hootilstuk 5. paragraat- 2.
putit 2 eii hm,t-dstuk 11 ), paragrailf 4.
"" Th„rbecke, Het 7710rlit'cke-Archic·/ Ill, 1 825- IH3(I,J. 13ratidt-Vati der Vee,1 ed. Utreclit 1967.
p. 37 1.
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daarin door Halls verwoordde staiidpunt was zo extreem dat zijii Cielitse collega
Thorbecke er buitetigewooti verotitwaardigd over \\·erd.
Deze zoil het betoog van Hails fel aativalleti iii zijii brochure over het onderwijs vati
111aart !829, \vaarbij hij overigens het tweede gedeelte over het prerogatiefvan de
kroon letterlijk zoti doodzwijgeti. Zie daarover hootilstuk l l, waar het eerste deel
vati de brochure aaii de orde kotiit. iit Otiidat dit hoofilsttik de otitwikkelitig van
het liiachtsconcept van de prealabele soevereiniteit beschrijft, past hier de behandelitig v.iii het tweede decl vati de brocliure van Haus (p. 37-59). De itileiditig zei
daai"over
"datis la seconde Ipartie 1 110 us prouveroils que d'aprOs notre loi fi) lida 111 e Iit.ile, m Il oi
seul, et A l'exclusioti des Etats-C;6116raux, appartielit le dri,it de r6gler toilt ce qui se
rapporte

a

cette

iii 91 ti e re

"

Qiia methode oiii te bepaleti wie bevoegd \vas koii dit deel. ook al 'Oilderboilwde'
het speciaal de niacht van de Vorst over het publieke oriderwijs, toegepast wordeti

op alle beleidsterreitieti. 1)e tiietliode kwatii tieer op eezi tiiechaniscli-letterlijke
uitleg van de Cirondwetsartikelen. I)e betoogtrant spoorde gelieel met de bovell
geciteerde tekst die titinister Vati Gobbelschroy op 2() deceniber 1827 iii de Kanier
had uitgesproken. Had Hatis welliclit iiiets anders gedaaii dati het uitsclirijven en
letterlijk op de Grondwet toepassen vaii de tekst vaii de minister? 1)e rede van de
m iii icter was rui m verspreid, watit had letterlijk iii diverse Zi,idelijke kratiten gestaa n.
0 k iii het Joitriial de C,mid.'11
Ik v.it tiu de redetieritig van het nieest relevatite gedeelte (vanaf p. 45) samen:
1)e s„ererei,iiteit over het Noorden was Gpotitaari aan Willetii I patigebodeti doc,r

de Noordelijke provincies (p.45)."11)ie over het Zilideii was door de Verdragen
van Londen eti Wetie,1 (art. 65) expliciet verlee,id. A.in de Koning behoorden
kortolii alle rechten toe en daarcinder viclen alle 'objets' die tiortiiaal o,ider de
Qoevereiniteit vati eeii staat iti het algeiiieeti begrepeii werdeti (p. 46). 1)e Konitig
oeti·tide aativatikelijk de origedeelde foeverei!1ikit ilit over heide rijksdele,i zotider
de dee hiati i e vatide tiatie ofzijn vertege i iwoordigers. Alleen di,or zijii iii tdrlikkelijke

m

Hoofilstuk 1 1, paragraat- 1. putit 3. Hoofdsti,k 1 1 gaat over de otit\\·ikkelitig vati het detiken
vati Thorbecke <,ver iiii,iisteriele vera,itwoordelijkheid russell 1822 eti 1838.

" ' 1)eze stond iii

de (lazctit· des i),iys-Ilas. 179, de (Wthi,li,jile des Pays-Bas, 31,7. Le .10111'11,11 cir 1,1

8'/ei,itte, 362, I.t· C.'i,tirncr di· 1,1 .1 fi·tis ·, 3116 eii het .h,tinial dc Gatid. 362 (otitleetid aaii

Ncxirdziek).
"' 1)eze verwc,ordirig vati de soevereitiiteitsaativaardiiigiii 1813 door Willeni I was eeti vati de
gebritikte varianten. Hoe tiauw de fonizillering luisterde. tiiag hlijket) uit een latere ilitspraak
vati Vati Maa,ien. 1)eze cprak iii de Kaitier in 18411 het Kamerlid 1)e Kenipeliaer tegell. die
gezegd had dat de proviticies iii 1 8 1 3 aaii Willetii I de scievereiiiiteit haddeti opgedrageti

Volgetiv de daarbil oatiwezige Fraiive aiiihassadeur ontketide V.iii Maatie,i dit. zeggeiide "que
c ' O t a i t l a t i a t i o 11, q ii i a v a i t d 016 g u J a il l i o i | a so t i v e ra i n e u p a r i i i a c te q u i . m o d i fi E· pa r u n e ffet

de la gratideur d'inie dil Pri tic e, 11'eli restait pai itioitis la base de la m oliarchie et 6 toit placj
au-dessus de tc,ute atteitite." Ge</c·nkstitkien, X-2-p. 565. 1 )e 13elititatite-uitga,·e van de
gri,tidwetsherzieliitig var, 184( 1 gaflie ilitlatilig V,111 Vati Maillieti korter e,1 reel vager weer
(overgetiofileti iii de gerecotistrueerde Ha,itic Ii,Writ vati Nocirciziek). Ik Iieetii aati dat
Beli ii Iiinte opzettelijk eeti bekorte versie k reegaatigeleverd door de in itiister. Zie: Ha,ideli,we,1
i,i,c·r ch' Hcrii'(ititle ch·r (,rt„,dit,ct, 's C;ravelihage 1842. deel 4, p. 1112.
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,#·il beperkte hem daariii de (irotidwer vaii 1814 voor her Noc,rdeti eii vervolgens
die vati !815 r·oor beide rijksdeleii, waiit da.ir\·oor bezat de Konitig 'Ogaleiiietit la

souveraiiietj (,bs,ihit· siti la ilelgiqi,e' (p. 47, lees: Noc,rd eti Zi,id, 1'\·V). 1)e
114
Grotidwettetivati 1814 eti 1815 bepaaldeti desoevereitifteit vatide Krooti iii die
Zin dat tell aalizieti van sotiimige underwerpen vati algemeeti belang de Vorst nog
slechts illaatregelell nlocilt 11eillell salliell niet de Statell-(;eneraal ('coticurretiletit')
Deze beperkitigeti betrotieti tiiet alle otiderwerperi vati algetiieen belang, 111aaralleeti

sotiimige; zodanig dat daarbititen de soevereitiiteit tiiet gedeeld was, dat wilde
zeggen dat de Vi,rst ze alleen uitoetende. Er bestoi,deti zo twee soorteli vati
maatregeleti vati het hoogste gezag, die vati de Kotiing eii de Stateti-Cietieraal
gezatiietilijk: wetteii, en die welke uitgitigeii vati de Konitig alleen: de konitiklijke
beslititeii. Her verschil zat heni iii de broti, iliet iii hun ociderwerp. Het sprak vatizeltdat beide soorteii verpliclitteii 'au tiieme titre' (p. 47). Hct sprak evetieens vatizeltdat de twee hierniee cori-esponderende inachteli, de wetgevetide Iiiacht eli 'de
ki,Iiitiklijke in.iclit van de Konitig alleen' huti gretizeii hadden oin geeti verwarriiig
te krijgeii eti dat ze elkaar dietideti te respectereti. De ;rotid\vet voorzag ill die
afgretizitig omdat deze 'tiatiturlijk niet' aaii de willekeur otaan politieke speculaties
overgelaten koti worden. Op dat onderscheid berustte, aldus de brochure, ininiers
de hele orgatiisatie vaii de staat. De wetgever h.id de zaketi wijs geregeld door voor
bepaaide oiiderwerpeti eeii wet voor te schrijvcii. Al waI hij daarbuiteii liet, liet hij
over aaii de ki,imitikluke m.IL ht cii op deze wijze was de werkitigsst-eer van beide
beschreven. Her gitig hier 0111 eigeti tiationale begrippeii, iiiet te verwarren met wat
het algetiiene publiek recht verstotid otider wetgevetide ot-,litvoeretide tiiacht. 1)e

brochiire so,iide vervi,lgetis 4(1 grotidwetsartikeleti op (p. 49-5(I), die de Koiiitig
verpliclitte,1 tot getiieeti overleg met de Staten-Generaal. t" Alle alidere oilderwerpeii v.in pu blic k bestii u r, n ie t b egrepeti 0 11 der deze opso 111111 i tig, m oesten bes c hou w d

wordeti als te behoret, tot de kotii,iklijke iiiacht. Het betrofeveti zovele preroKatieveti vati de Kroon, ongeacht de itihoud van de zesde atilelitig van hootilsti,k 2 vati
de (ircitid\\·et Cart. 56 tc)t 7 1 Cir„· 1 8 1 5: ile (,psc)111,11itig vaii de be\·oegdhedeii vati

de Kotiiiig)."" Eii weer v„lgile de eerdergebruiktedrogredetidat de.itgretizitig vati
dc beide m.icliteti iliet koti zijii overgelateti a.,11 willekeitrige ititerpretatieb eti die
atitelitigA c)11tzegde de wevereiti tliet de recliteti, waarvati zij geen mdditigmaakte.
C olic 1 Lisie: de K uni iig had de excltisieve i iiaclit over liet p ziblieke (,Itiler\\·ijs (p. 51 )

"' 1)e ter-111 'kroon' werd hier liiet voor liiets opgevoerd exi subtiel opgevuld tiiet '30evereiliiteit'
c)111 bet eti-ect v.iii de vervaligiiig v.111 de liatste door de eerste iii 1 8 1 5 zoveel tiiogelijk te
m.15kerei i.
It:

0111 ile lezer ill

st,lat te stel|eli zelf aa,1 lie hatid van de Grondwet va,118 15 lia te gaa,1 ti,t

\\·e Ike absu rde uitk,)niste, i deze illerhode le idde, volge ti hie r,ia de cijfers vaii die -11 ) a rtikele Ii:

3,13,21,24,25,26,40,41.4.3,44,47,5(1,58.68,12(1, llI, 122,123.124,126.127,163,
164,167,168,17(1,178, 18(1,185,186, 187,188.197. 3*I. 2(il. 2(.2,2(15.211,214,229,
(de reeks ei,idigde illit 'etc.').
"" Volgetis deze inethode viele,i bijvoorbeeld de liieeste gri,iidwebbepaliiigeii vati het H
hoofdstuk. over def-etisie, eti alle bepaliiige,1 vati het 94 11,)0tilsti,k, over de waterstaat, buiteii
de bevocgdheid va,i de Staten-C; etieraal.
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1)e cotisequentie vati dit uiterst curiet,ze"- betong was dat de Koning inzake het

ptiblieke o,iderwijs zogenaatiid ko!1 doeti \\·at hij wilde zotider etiig overleg iiiet,
laat sta.iii de itistemiiiing van de Stateii-(;eneraal! Tot zover de brochure.
1)e bevreeniding died it betoog opwekte eti eeti bearguiii etiteerde bestrijdiii gervari
is te vindeti in de wvolge,ide passage iii de Arll|tellische Collr,ltit vati 3 1 tiiaart 1829

(p. 3, "000:
"Iii eetie brocliure, dc· 1,1 dirt·i-tioit (..., etiz. I'vV), vinilt nieti de vreetiide stellitig
vi,orgedragen. dat de Kotii,ig, boveii eti belialve de liiagt, aan Hoogstdeiizelve,1 bij
de grondwet toegekelid, fiog eetie atidere liiagt bezit. uit kracht der souvereitiiteit.
welke heni eerst in 1814 door de tioordelijke pri,vi,icien en liter door het Cotigres
ra,1 11'i·wrn als Koning der Nedc·r/,indc'i, is opgedrageti. Volgens des schrijvers gevoeleti

is de koninklijke magt geheel o,ibeperkt. waii,ieer zij iiiet uitdrukkelijk il(,or de
groildwet is omn·hreven et) bepaald: eii zc,u. iii weerwil der 4tellige bepalilig der
1,1,itste (art. 1(15),datile wetgeve ii de m agtge zatii e tilijk doordet i K oii in g eti de State,)(; eiler,al wordt iii tge<)el-end, Z.M. wit kracht dier op ged ragene souvereitiiteit b evoegd
zi.iii. otii iii ieder geval, waariii de grotid,r·et tiiet letterlijk de niedewerki,ig der

Katiiers fordert. 46" wette,1 te m,ikeli. Volgetis dell grotidregel der vrijheid ic dell
onderdaan alles geoorloofd, wat,iiet uitdrukkelijk verb ,den is, en aaii deii sourereill

gertie magt toegeketid. d,iii die hij uit de wet <>titleent. Naar dezeti regel ctrekt het
stilzwijgeti der wet teti voordeele vati deli eersteli, terwijl hetzelve tiiiiiliier eetiige
bev orgdheid aa n de„ laatste i i kan ge ve,1. En het zal wel weiiiigbetoogbelit)eveli, dat.
als de grotidwet eet,ige weze,ilijkheid zal hebben. te!1 eitide zich daaraa,1, als pati eet,

plegtaliker, te kulineii vastlioudeii. eli als wei-kelijk het doel zal wordeti bereikt. dat
iedere vaderlander zich daarbij steeds voor oogen stelt: dezelve nier alleen in :tile
gevalleli zolider uitzotideriiig verbitidetide moet zijii. tiiaar d,it zij ook ill,OLizakelijk
iedere alidere broli van gezag liioet uitslititeli eli:ian de regerilig aHeCil tot rigtstioer
„ioet strekketi."
Dergelijke drogredetien "welke illeti tot het vestigeti vati ee,1 gezag boveli de wet

ingatig \viI doen vinden en verdedigen- inoesten wei zwicliten voor ware eti
liat,turlijke beginceleti, tiierkte de autetir op. Hij zag als drogreden dat de schrijver
vaii de brochure (Haus) niachtclaimde, waarde Grotidwetzweeg, terwijl regel was
dat eeti soevereiti geeti iiiacht aaii het zwijgeti vati de (irondwet kori oiltlerien. Het

verfihil kwatii vouit uit hi,!i uitgangsptitit. Volgetis de atiteur vati het artikel iii de
Ardionwhe (:mumit ontleetide de Konitig zij,1 111acht aan de Grondwet Chet enige
houdbare uitgatigspunt. wilde de Gro,idwet ziti hebbeti)."8 Haus daarentegeii gitig

"

Ik acht bet zeer ·eldei,kbaardat Willenilzelf dergelijkestukken uitlokte en ze persootilijk
goeilkeurde. Was hier zijii 'esprit gOotizetrique' aan het werk? Vgl. Vati Sas, 'Het politiek
bertel'. 1981. p. 112

.

Mij is oi,beketid wie de (Noordelijke) auteur was. Uiteraard kaii zijn menitig tiiet zo maar
representatiet-worde n verklaard vc,orde Lietikwijze iii h et Noordeti. 1 )eze spoorde ech ter,r·el
lilet het ti)eli li )g veelal oliderdrukte algemetie gevoeleti dat de Kotiirig zij,1 niacht olitleende

of behi)(irde te olitlerieii aa,1 de (,rc)ililwet eli liiet alidersolii. Met atidere woordeli
uitgatigsputit was dat legaliteit de basis flielide te zijii voor alle bestitur . Uiteraard was deze
11 oni i valiwege de atigst vocir Height tijdelijk Op gefc hort ge\,·test. iii,iariii de jareti 1828-1831
zi,il deze zijil vatizelt-spreketidheid hertieti,e,1. Zie voor dit pulit met tiaine hootcistitk 12.
p.iragra,11'6, puilt l.
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erv.1 11 ilit dat Willeni I prealabel ·as aa 11 de (; roticiwet, coiitortii de soeverei iii teitv-

,pvattilig vat] Vati Maatieii.
Was de broclitire eeti initiatiet-v.in Haus zelt-, of zat er tiieer achter? Thorbecke wist

op de eeti otatidere inanier dat Haus de auteur vaii de broch,ire ·as eti d,iidde hem
dati als (een vati de ) 'olibevoegile en otigeroepeti katiipvechters vaii de regering'
In eeii briefaaii zijii (,i,ders retereerde Thorbecke aaii de 'vele laaghedeti' vati Hatis,
die enkele Illaande,1 later, tot chagrijn van Tliorbecke, door Willetii I betioetiid
werd tot ridder iii de orde van de Nederlatidse Leeuw. Haus zal daaroiii weI de
It,)

hatid hebben Keliad iii tiieer 'prullen' De kern daarvati kwatii itiderdaad steeds op
heizeltile ileer, gettiige ook een passage uit de atiotiieiiie broch,ire uit decetiiber
1828 vati atiibtenaar Asser over,ititiisterifle verantwoordelijkheid, die oilgetwijt-eld
Vati Ma.inetii instetiitiiitig had
"al liergccii a.tii deii Ko,iitig A verbleveti eli tot de kotiitiklijke m.,gt behoort, ilit)et
dol,r Hetii eil ilocir Hetit alleeli wordeti uitgeoetelid.
Iii t-cite gitig het steeds om de verdedigitig vaii eeti ill begitisel absc,lute koziinklijke

iii.icht. product vati Vati Maanens soevereitiiteitscoticept. Het verschijiien vati
dergelijke L,tiistredeti teksten betrot-geeti losse iticidenteti, zoals de (.'otirric·r Aks /'LiysB,is liiet moe was te bewijze,1.121 1)eze kratit doorzag Iiiiti ot- meer het spel \·ati de
regeritigeti schrecidejaretila,ige, siuipetide machtstoe-eigemng van Willeiii I direct

toe aaii Vaii Maatien. Volgeiis het artikel 'Majoritj ministerielle' iii de

C.'titirric'r v 111

26 1-ebruari 183(1 had i,ieti iti 1819 de leer v.11, Vati Maatieti llog zo,ider strijd ki,linell
stoppeti, 11}aai was her daan·oor iii 183(, te laat:
vsi

roll Jette u ll coup- d' oe il e ll .I rriO' re, 0 11 .ipergo it le systd 111 e iii it, istOriel qu i Joill itle

dujourd'hui: faible J'abord et 11'o,alit se mi,iitrer au gra,id jour. ils'est 16\·eloppO peu
i peil, prott)gO parlic,tre imprO\·oyance et liotre .lpathie. Eii 1819 Oil pouvait l'arr ,ter:
eli 18311 il talit *i,tiger .11'abattre.

"" Zie ile brieveii vati 25 iii.tart iii 13 Juli 1829

aa 1

1

zijii „uilers, -11101·lic·il· ·-.4,·i·/iti·/

III, p. 346 eii

p. 384: zie \·erder lio<,tilstuk 11 hiertia.
12

IC :. Aiserl. 1 i·rhati,/clin,Y „t,tir di· i,crantli,i,ordelilk'/u·id,/cr ittinisters, p. 21.1)ezebrocliure werd
wa.1 Mhijilluk olider supervifie v.1 11 Vail Mailic n cti Willein I geschreveti. Vai i Maariei, schreet
aail Fabiiab bij briet-va n 22 i iovet iiber 1 827 over cell aildere br<,chitre \'.1 11 Aikr "waarili helii
(doch dit heiligo,ider oia) niijtie gezichtsputite,i, iii iii iutie ads'iezeit behandeld, wel v.,11 die,ist

zij,i geweat." NA. Fabius, 6.
I

3, 1 )e (Ailirrier vati 5 eli 6 september 1829 kwani olider de titel 'l)octritie, 111itii,tjrielle, pi,litico-

philo,ophiques' op de olidem·ij0brochitre terug eii ioetitile Hails .tls Juteur. Voor tileer over
Ilet abJc}lutistische stelsel ,·ali Vaii Maa,ieli L·er,iees lie (_Awnb·r /iaar verschilletide bildrageri
iii bet 7 4 d., /14/i poor ti'list,ceicm·, 1. 1 )en Ha ag 1828 - I H 29, uitgege veil di,or Kielil eli 13 rciu\\·er.

1)e (:utirrits,· bprak vati tilohotie Ill dieilst rail de pi>litiek rail Vall Maazieti vatiat hct ecrste
tiu liiliier. H et tudJchrift kreeg itideriladd 111111111 idal t-22( 11 1,- .ubi idie vati Vati M a.ilie, 1. Her \\'as

echter liiet zijii hitiborgaaii, al Li·:rilcii er „·el Ilait\\'elilk. c)11.lerbi>u\\·,le op\·attiligeti iii
gedebiteer,1 (o\·er prcalabele soeveremiteit, drukperx\·rfillcid eli illilli tci·itle ver.Ilit#c)<„delukheid). die zeker iii zij,1 wiiaak zielc,1. Zie ,·c,c,r bet 7 4,6·dinfi 1,0„r iii/,14:e<'t·m·, Frederiks,

'Matiipulatie eli ititonnatie'. p. 86 eii 87.
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3. Aanvallen op de oorsprong van de soevereiniteit van Willem I
Willetii lergerdezichiii 182') c,ver aativallenop de ooreprotig vatizijns(,e\·ereiiiiteit
iii Belgisclie kratiteii. Hij verzoi'lit zijn minister van Buitenlandse Zakeii Verstolk
vati Soeleti om eeti getii tideerd weerwoord. Hij wilde een opstel over het gebeiirde
in 1813 eti 1814 tetieiride dit als tegenbewijste publicereti. Waarotii wetidde Willein
1 zich tilet tot zij,1 'hotleverancier' inzake soevereitiiteit, Vati M.1.11)eti? 1)e ketize
voor Verstolk hield wellicht verbatid tiiet eeti vroegere .1.atival op de foevereitiiteit.
a. Eeti diplotiiatiek i,icident iii 1826
Wille!11 1 werd iii 1 826 uitgedaagd door de toemiialige Oostetirijkse aiiibaswdetir,

de graaf-vati Mier, iii het kader vati eeii slepetide ruzie over de Rij,ivaart. Iii eeti
diploniatieke nota had Mier verzekerd dat het rijk der Nederlatideti zijti otitsta„i
tiitsluitetid aati de dipic,iiiatie te dinke,i had:
" La souverai ti etE· d es P roviIiceQ-U n ies pass a J l 'Em pire fra ti Fais, et pa r 1.1 reti olicia tioti

de celui-ci, alix qi,atre cours alli&es qui eli firelit cessio,1 J la liiaisol) d'(lralige ·,Ill
Eeti boze Verstolk riep de atiibassadeur op het matje. Mier atitwoordde heni dat de

Holla,iders itiltiiers zelf het Hi,is vati Oratije uit htiti land verdreven h.addeti tell
einde eeti B.itaatie Republiek op te richten. Vervolgens hadden zij eeti eed van
trouw gezworeti Km Kollitig Lodewijk Napoleon, waarna Frankrijk zich tiieester
ge,iiaakt had van Hollarid. Alleeti door de ontzaglijke, jaretilange inspatitiingen en
offer< vati de vier geallieerde Hoven tegen Frankrijk was dat land gedwotigeti tot
atstatid vati al zijii veroveritigen. Zonder dat zoii, aldi,s Mier, Willetii I Holland
1./
waarschijnlijk Iiooit gekregeri hebbeti.
Verstolk bood op 28 iiiaart een concept antwoordriota aaii Willetii I aan. Belatigrijker dan het putit van de 11.ijtivaart, schreefVerstolk aa„ Willeiii I. was het weerleggeii vati het door Mier geponeerde beginsel dat de soevereiniteit vall Holland iii

1813 zoit zijn overgegaan op de verbonden Mogeridhedeti. Verstolk tioeiiide dit
ilitzintlig, iii strud niet de traktaten en de gebeurtenissen eli in strijd liiet het
volketireclit. Nooit eerder was de oorsprotig vati '0!ize' otiatliatikelijkheid zodatiig
etizo opetilij k aatigeratid. Vers tolk raadpleegde in et toesteiii iii ilig vail Wille,ii I Vall

Maatieti en Mollenis over zijii oritwerpantwoord, dat goed viel bij Willetii I. 1)eze
124
gitig akkoord met het gezametilijk dc,or de drie heren ingediende ontwerp
„135
"alsiiiede met debij\·oegitige,1 O,is nader mondeling voorgedrageti.
Zeerpikatit
n·as tiattiurlijk dat de antr#nordnota. ten eitide Miers otigelijk te bewijzcti.
publiekelijk de 'ware' grondslag van de macht van Willem I zou moeten presente-

13' (ic,d,·lit'sttil,1,('11. IX-1 -p. Xl voettioot, XII en verwijzilige,i aldaar.
11' (P·lit'116.111*L,t·11, IX-1 p. 251. MierQ riot,1 en het atitwc,ord vali Verstc,lk zijn gepilliliceerd iii:
h·ts ,¥i,cr de i,dart op dell Rii,1. Ainsterdatii 1826, p. 92-93.1)e atiibacsadeur
stelde bet z„ rcic, r dat H Lilla,id a Is conditie voor de uitbreiding vati h et konitikrij k ti iet tle Igie
eeti vrije itijtivaart h.id tiioeten belove,i: Ident, p. 126.
124 NA. Buz,1 721, waarin geschreven teksten van zowel de liota v:Iii Mier als het antwoord v:iii

J. op deii Hooff.

Verodk.
.

NA. Stantssecretarie 56<)(1.,11.iart/april 1826 en BUZA, 3696: vgl. 67'di·i,k,sdirific·,1 1-ir/,-4, p. 297.
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reii. Deze grondslag zoii bovendieii een geloot-waardig altertiatiet-nioeteii bieden
voor de claitii van Mier. 1.)it dwong Willetii te kiezen tusseti eeti beroep op zij//
historische Republikeitise rechten of op zijii prealabele soevereiniteit. Een derde
mogelijkheid was er tiiet, tenzij hij die twee elkaar uitsluitende grondeti zou kutinen
combineren. In een ongedateerde briefaaii 11.Bell uit 1826 sprak Van Maanen over
misschieti weI de nioeilijkste opgave die liu ooit van Willem 1 gehad had.12'

Het atitwoord aan Mier luidde dat de Kotiing nooit de soevereitiiteit over de
Verenigde Provincieii uit vreenide handeti zou hebbeii aanvaard. Wat de uitbreiding
zijn groiidgebied illet BelgiE betreft, die had plaarsgevotidell ten behoeve vati
het evetiwicht iii Europa. Het atitwoord wees op een verdrag illet Frankrijk uit

vati

127

dat de soevereitliteit vati Holland zou hebben gegarandeerd. In t-ebruari
181 ( 1 was vervolgeiis een torineel protest vati het Hollatidse iii inisterie iti tgegaa 11 n aar
Parijs tegeti het iii aaiitocht zijnde Franse leger. Koning Lodewijk Napoleoii had

1795,

zich bij zijii it-st;ind iii dat jaar de soevereitiiteit van Hollatid voorbehouden (tell
behoeve vati zijii tweede zooti). De sametivoeging met Fratikrijk was slechts
gebaseerd op eeti keizerlijk decreet en niet op eeti verdrag. Vervolgetis bevrijdde
Hollatid zichzelt-in 1813, zodat de Mogetidhedeti daar iii dat jaar eeti vrij volk
aatitroffen,118 reden waaroin zij de door Willeiii I aaiivaarde soevereiiiiteit zotider
tiieer hadden erkend. Volgens opsteller Verstolk had alleen zijii geogratische positie
het Holland in de hert-st van 1813 onmogelijk gemaakt om zich eerder bu de
geallieerdeti tegen Napoleoti aait te slititeii. Van Maaiien leverde bij lezitig van het

coticept op dit putit het volgetide conimetitaar:
"Was her wei alleeii die positiwii geographique: - wij tiiaakteii eeti deel vaii Frankrijk
luitl, \vareii olitheerd: maar de gecoaliseerdeii ware,1 dit tiiet 1,1 zij liaddeti hull
politiek aa,izijii behoudeti: d.taroni kondeii zij handele,i. Ii,11 11/:t.

Verstolk schreet-ill de katitlijii vati Van Maanetis cotiit]ietitaar:
"1)it is oiigetwijteId L),ize zwakke zijde en hiel vati Achilles. 1)e coiicept Nota i,
iligerigt 0111 z ulk j zoo veel mogelijk weg te c ijfferen, 0,) k heeft V ratikrij k Oils nillillier
ju rid ibc h bez ete 11.1 ) e voorste lli Iig a Isof w ij door o li ze 1111 ijvi lig m et k oil it ell li ati dele 11

zi, u de otis iii eeti a lider Lia glicht pia atse 11 da11 0 ostelirijk eli Pru isse n lia de cam pagtie

van ilusland. -12'
Vati Maaiieii had via zijii conitiientaar de grolidslag voorde prealabele soevereitiiteit
veilig gesteld. Als er geeti Hollandse regering meer bestaan liad iii de bert-st van 1813,

bevestigde dit zijn opvattiiig dat Willeni I de soevereiniteit door eetizijdige

12" Volgens Steur, 'Docunietitetibetreffe,ide hetotitstaari vande Grotidwet vail 1814'. BMGH
(78) 1964, p. 269, dc)elde Vati Maalieli daarbij op de tiota Vaii Mier.
127
Zotider dir coiicreet te tioeiiteli. Hij doelde op het tractaa[ vali 1-)en Hug v.iii 16 illei 1795,
'Traitd de paix et d'alliatice etitre la ROpublique Fran<ai3e et la R.dpublique des l'rovitices
U,iies des l'ays-Bas'. G.F. de Martens, Reciteildcs Pri,wipatix Tr·dias depilis /76 1 118'qlt',i prast·,it,
Tonie Vi, suppl6111ei1s, Gottitigue 181,(1, p. 532-5413. hi dit tractait erkende de Franse
Reptibliek de oiiatliatikelijkheid van de 11ieuw e Bataa f-se ttepubliek, iii.tar tegeii eeii hoge prijs

iii land eli geld.

"' Op de,1 Hooff, a.w. p 128-129.
1.J

Eeii briet-eli coititnetitaar vali Vati Maaiwn iii NA, Van Maaiieii 19()(I, 13(1.
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I

aa,ivaarditig liad verkregeti. 1)ie verkrijgitig werd iii de atitwoordnota

als

volgt

verwck,rd:

"1)/ st)"v.rei"iteit,

zeide i,ieti, had de K ,ning der Nederl.ilideti i}iet .iati de

verboii dene Moge,idhedeti te d.iii ken. m mr was hij. tia de Voot-zienigheid. ver<chiii-

digd a:iii liet bloed door zij,ie vooroudereti voi„ het Vaderlaiid vergoteti, aati deii

roem, die her ver\ ·orveti et] iati de welvaart die het otider humie bewliertiiitig
getiote,i had, aaii de Iiaauwe betrekkitigeti. in deli loop der tijden tilswhe,1 hen eii
de liatie opgerigt. aan cle oude regteli r,111 ziji, Huis. eli aa,1 het vertrouwen eveli als
aan de

..IX"

vrijwillige ketize van eeti vrij volk.
Het laat zich raden of de forintile: 'het vertrotiweii eti de vrijwillige ketize vati een
Ill

vrij volk', vati Verstolk, dati wel vati Van Maatieti statiide. Het citaat koti op drie
verschillende manieren worden uitgelegd. Het koil als onderbouwing dieneti voor

de otiderwerping van het volk aaii Willeni I eti daarinee als grondslag voor de
prealabele soevereiniteit. Het kon tell tweede opgevat wordeti als een futidering van

de soevereitiiteit v;iii de Koning op de rechten verworven teli tijde v.iii de
R epubliek.Teri derde koti het, zeer tiiisleidend, zo opgevat wordeti, alsof Willetii
1, als ee,1 tiioderne liberale Vorst, zijn gezag ontleende aan het volk eii alsot-hij de
volkffoevereitiiteit erketide. Iii die laatste zin opgevat kreeg de forniule eeti groc,t
applaus vaii de liberalen in het Ziliden. De Cotill'irr di< Ri),5-8(15 public-eerde de

atitwoordnota' '1 en schreefop 26 juni 1826:
"1_e choir de la natic)11 fait 1,1 prelitiOre lOgiti1iiit6 du prilice.

.,11/

Verstolk lijktgeen idee te hebben gehad van dedubbelzitinigheid van zijii atitwoord.
Hij had vermoedelijk geen bezwaartegen eetiaanvulle,idepassage vati Van Maatieii.
Het resriltaat was eeti fomiulering, die de stellitig van de Oostellrijkse atiibassadetir
weerlegde zonder dat Willetii I zich bloot hoet-de te geven itizake de prealabele
soevereiniteit. Dit sticces leidde er m ogelijk toe dat Wilie iii 1 in 1829, toeti de basis
vo o r z ij ti s o ev e rei 11 i te i t o p t i i eu w o li de r vii u r k w a li i te l i gge n . w e e r e e n beroep deed

op Verstolk.

i

' (lp deli HootiI a.w.. p. 96; zie voor de France tekst hiervan. p 133-134: vgl. Ile 13.cch
Ke,liper, Stantkilitchef,eeschic·di·nis h,1 1 830. p. 635 en L.A.p. 594.

"' I k revt van de geciteerde tekst bestolid uit cipvullilig. die a tgezien van de historische band
tusse,1 Oratije eii Hcillaild, als basis voor soevereit,iteit juridisch vati tiill eti getierlei wa.irde
was.

1,1

(71'irrier de.( /)(1),s-B,is 31 mei. 1. 2 eti 3 jiini 1826. Ook vali regeringswege vi,lgde er opvallend

veel publiciteit itiet de stukketi. Zie het./otint,1/ dc Bmic/h·s 14 t/111. 18 jutii I H26, waanii de

tiota v.iii Mier iii cita.itvorm liiet de daarop gegeveti atitwoorden vati Verstolk werdeli
at-gedrukt (eeii eti.irider zou overgetiotiieti zijn uit het_/otimcil dr Fra,icti,n vati 1(1 jutii). iii de
af]everitig vati 1 juli werdeii de stilkkeil bovendien als een aparte ziitgave te koop aaiigebodeli
bij het bure.iii vati her blad.
"' Het vooniialige. proiiiitietite Zuidelijke Tweede-Kattierlid l'irvot, wist wei beter en begreep
dat er eeii adder o,ider het gras tiioest zitten. Hij herispte de Courtier iii eeti itigezoiideti brief
1·oor eeii te tc,egevelide houditig tegetiover de regeritig: zie L. Jcittratid, L,iii.s dc Potter.
Bnixelles. 186(1, p. 24-25.
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b, Eeti artikel over de 0,)rsproiig vati de Joevereitiikit bleduit
Kereti weterugnaar 1829.1) eze keerbleek Verstolk minder happigom de uitdagitig
aan te gaa 11. Hij raadde de Konitig eeti tegetipiiblicatie afeii adviseerde doorgeleiditig

naar Justi ie. Vati Maatieti bescliikte - eii dat is opinerkelijk - niet over eeti al
bestaatide tekst. 1)e nota vati Verstolk uit 1826 koil tiiet dietien, want die gitig niet
erg diep. Ofichoon het eeii geiiiakketijke taak zoii zijii, schreet-Vati Maarien, om

uit de gebeiirtetiisseti vati 1813, 1814 eii 1815, eti uit de daarover bestaatide
I,petibare staa[sstukkeii, tot ee,1 volkonieti eti otiweerlegbaar betoog te komell dat
de 5„evereitiiteit iii her Hoid vati Oratije-Nassati berus[te, zou de ptiblicatie ervaii
a ll ee t i iii a a r le id e t i tot v e elso o rtige \· rage 11 eil b e de n ki t iKe ti va i i kw a l ij k ge z ii i det i . V .1 1 1

M.lailell joilide eell op\·alletid lailge wailijst aail probletilell eli vrageti op, die cell
publicatie zoil kutineti opwekkeii exi Wille,11 1 zag er voor zover 111ij beketid van

ati"+ Met de gebeurtetiisseti iti 1814 en 1815 bedoelde Vati Maatieii de ver\\'ervitig
vati de soevereitii[eit over Belgie. Volgetis zijti destijdseadvies vati t-ebriiari 1815 ill
de Kabitietsraad werd BelgiB bij Nederland gevoegd en daardoor oiiderworpen aaii
de algenietie beginselen vaii de (irotidwet van 1814. De groiidwetscominissie van

1814 had daannee, schreef hij. steeds rekening gehotiden ofwei steeds op de
veretiiging iziet Belgie geatiticipeerd. Er zou dan ook iii 1815 geeti tiieurve
(;rotidwet koiiien, tiiaar alleeti een .iatipassitig van die Vati 1814 op basis Vall de
zogeiiaanide 'Acht artikeleii van Londeti' (:oedkeuring door de Belgen van de
aangepaste (irotidwet had Van Maatieti dati ook tiiet tiodig geoordeeld, watit de
daad vati veretiigitig der heide landell Was iliet"ee,iedaad van deii uitgedrukten wil,
verkiezitigofbegeerte derii ige zete tietivati Belgii;.

„I h

Her gi i ig o m het restilt.Jat vati

de beraadslagingeii vati 'de hooge niagten op het Weener C-otigres . Was het
Noordeti volgens Vati M.iatien door eetizijilige aanvaarditig via otiderwerpitig v.iii
het vi,lk aa,1 Wille,11 I tc,egevalleti, het Zitideti was op verzoek van cle Mogeticihede„ onder liatzelt'de regietii vati 1814 gebracllt. Voor de soevereiniteit vaii Willetii
\\·as volgetis deze logica de aativaarditig vaii cle Cirondwet van 1 8 1 4 door her
1

Noorden eveii irrelevant als de verwerpitig vaii de Grotidwet van 1815 door het
Zuideti. Maar zelti de politiek utigevoelige Vati Maatieti begreep eitid 1829
ketitielijk dat hij tegetiover de Belgeti daartiiee iiiaar beter iliet koii Jaiiki,meti. Het
zoii tiatiturlijk eeti gi o (,t sclialida al hebbet i gegevelials de regeritig had \·erkotidigd

'" C;edc,ik,tilkketi, IX-2-p. 667 e.v., 11iet lialiie p. (,711. aail her slot waarvall Vall M.lailell elWil|Cill I Juidelijk op atteli leerile dat eeii \· , irzet ,·tior ecti artikel v.iii Ver5tc>lk litivi)!ledig
eli d., 15 teltelij k £,1 iju ist N'.13. Zic 111 dit ,·crbatid de briet ,·,11 1 Vaii M.Jaticii dJ ti V.) I i Asset i vaii

23 duceinber 1 829, NA, Vaii Hl)gell,ilirp, 11998. \\'.1.truit blijkt dat Verstolk iet+ \,·at leek op
ecti nia.ltseliappeluk verdr.ig had gepobtzileerd iii I H 13. V,Iii Maillieti w.13 d.lartegeli te velde

getri,kketi tudill, ecti st.iatsbe,(,gi e eli h.id ei· later bi)\·cildicil Willcill I ilicitidelitig orci
.:

otiderhoudeti.
iii de grondwetsco111111is,ie vati IH 15 ,prak Va,1 Maatie,1 zicli £)p dir putit keihard ilit
tegetiover ile Belgeii, (),itsfticin, 11, p. 323. Geei, ,#·i,tider, dc Belgeii wareii tiet .113 eercler
Hollatid ee,1 3t.lat- eli regeriligdoos volk dat 11iets te wille il had. 1) uor hil 11 verwerpitig vati de
heii 'vrijwillig' aatigebodeii C;roticiwet v.iii 1 815 behoorcle lielgie volge,AVati As,etiot-.taii
liietiiatid ok-aaii de Koniiig 'zi,lider ritgzic·lit op het Verdrag dat zij atkeuideii'. V.111 AMe,1 3.111
Vati Maanc'ti I jatiu.iri 18341, NA, V.iii Hogelidorp, 3,5.
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dat de (:rotidwet vati 1815 (eti d,1.innee ook die van 1 8 1 4) er voorde grotidslag v.,11

de soevereitiiteit tiiet toe deed. Dit zoii gelijk hebben gestaaii aaii liet uitroepeti vati

het absolute koi,iiigschap en zou de Belgische oppositie zwaar iii de kaart hebben
gespeeld. Ook iii liet Noordeti zoit illell dat iliet hebbeti begrepeii e,i geapprecieerd.
PAICAL,NAAI 4

1)1·:ONVERF.NIC,liAAItill-ll) VAN l'REAI All'·.1.13. SC)EVEREINITEll EN MINISIhRIEI.li
V t 12 A N I W I ) (.) R l ) h i u K i l t l l )

Een exti-eliie, tiiaar weilogische c(,liseqiletitie rail Vati M.iatietis stelsel \\·as dat wat
de soeverein deed, otiaaticastbaar was. in her vi,oratgaatide is dit aspect al jan de orde

geweest, iii.iar zijti adviezeti uit de jareti 1828 211 1829 geve n nader itizicht iii Zijil
op vattitig. hi zijii advies in de Min isterraad vati 19 tio ve niber 1829 zei Vati Maaiieii:

'Zilii ko,ii,iklijk gezag eii regteli, hetz,·elk iliet is eetie uitviveretide m.igt. litaar ecii
koniiiklijk gez.ig e,i regt vati regeeritig. door tiiets beperkt claii doc,r de voi,rschrifteti
der grondwet: hetwelk hij tiiet nieitiaild ileelt. tiiet voor verzwakki,ig of scheticii,ig
vatbaar door eeti zooget,aatiide veratitwoordelijkheid, oilder welke ill eli Zij tle
mi,iisters zoude willeti bretigeti, die a.iii heii, alleeli veratitwoorilelijk zijii ..1 "'

Aatigezien de Konitig zelt bepaaide welke beperkitigeti die grondwettelijke
voursclirifteti voor zijii macht inhielden, otitbrak ieder regtilier 111iddel <)111 de
Kotiitiklijke tiiacht te begretizeti. Vati Maatieti h.id 11ier op gronci vati zijii soc vereltiiteitscoiicept geeti eiikele 111oeite tiiee. Op 21)jitli 1828 schreet-Vati Maatieti aaii
Willein I

tie leer (.). die sedert de laatste helft der vorige enm' meer eli 111eer liecft \·eld
gewolitieti, eli waarvali de Ii,eeste der dwaillbegi·ippen, die th,ills tilet Opzigt tot l|C
verlic)udilig vall vorst eii volk heerselieti. de tic,odwetidige uitvloeisels zijii. (...) die
leer (lees: de volkss ,evereiniteit, I'vV), w.i.irbij alv hootilbegiii:,el werd \'ajtgesteld dat
de bel,Ingeti vait de regeerilig altijil in strijd zijil liiet die der oliderdalie,1, dat gene
alt,jil te,i koste vati deze zoekt te halideleli, eli dat alzoo alle opperiliagt als eett
ill) )lizakelijk k \·aad moet exorden beschou, ·,1, tege,1 welks uitwerk5eleii meli geelie
voi,rzorgeti gelit)eg kati Iietiieti. V.iii dit begiiisel uitgaatide kati het u·el iiiet atiderh
c,t- 11ie 11 m oest op ecli 111 iddel bedaclit ziji) Lim die £)pper,iiagt welke mm wei ilizag
tiier te kullileti tijifwii, toch zoo\·eel 111ogelijk te be perke,1 eli Ilet Lietikbeeld iligatig
te d uell vilid e 11 il.it z ij ieder oogetibli k getiegeli i, zic h si·li ti lili g te 111 .ik eli .1 1 11 4,1111'citillf
11,1 nde lillge,1,

w el ke terstond iii oete 11 worde 11 te keer gegaa,1. D a t m iddel i, u detik t Iii eli

ge,·citideti te liebbet) 111 de ver.ilitwoordelukheid der 111111isters. zoi]der welk Ii,cii lilet

gelc,oft d.it eeli co113tititutioticele regeriligsvorm kati blijveii besta,iii, eti het i3 Ju,
Zoi ·el ,)111 Lillvitallige vcr.1 11 t\ ·oordelijk h e id, i),)k ili dit rij k. on der de begiti,elet i \·ai,

her st,iat·,reg[ te Joili opilemell. al* tell gerolge v.iii her zoo ereli ver,ijelric zcer
verkeerde ho,)tilhegrip waarbij het lioi,g bestitur \\·orilt verotidersteld altijd \'ijaildig
gezilid teget, het volk te zijii. dat zoovele liedeli her zicli t<,t eci,e ta.ik hebbeli
gekozeli, c)111 elke Li.i.id \'ali liet goziverlielilelit als ot,regwaarilig ot-a|, ,i'|1.tilelijk \'4)or

|let.ilgeliteeti \%·c|zijit te doell vi)orko itieli."

"'

(;t·,h·,iks,i,Lk,·n. IX-2-p. 68 1 -682.
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Z„d ra de do or de K Mi iitig vrij l, e 11 ne iii de 111 1 11 isters wegetif al h Lt 11 d.,den .1.1 1 1 ge kia agd

e,1 iii :st.,at v.111 beschuldigilig Zoildeti tiiogeti warden gesteld door de Stateii-

(:etiera:i|. zou dat hilii tilm tiollereli liiet weitiig belemmereti. Het zoil

grote

moeilijkhedeti oplevereii 'ter verachteritig vati de,1 dietist Vall de,1 latide' eii
'cl.it zelt, m ile cia.id .ilzi)(1 (le u itoeti·11iiig der koliilikliike m,igt aaii de beoordelirig
iii goed- it-atleuring der St.ite,1-(;eliera.11 zciuile \f orde,1 oliderworpin. niet .11)dere
woordeti: het liiet laliger de .11„ti,in·h m,iar het I i,/k if dat de teugels \·an bet ben·ilid

iii h.indeii krijgt

-1,

1-)e Vor<t of-het volk was aaii de tiiacht, de logica vati de uitersteti iii het citaat
spreekt vocir zich. Hoc verhielden zich iii dit kader volk en iridividu en \\·at was
rolksitivic,ed? V.in Maatietis advies aati de Kotiitig over het recht van petitie Cart.
161 Grw. 1815) vati 21 mei 1829 zei daarover het volgende."« Meti had het
petitierecht eeti recht der natillir ge,ioetiid, eii daariiiee v(,lgetis vaii Van Maanen
eeti tiieu„· bewijs geleverd, hoe illakkelijk iiieii het spoor bijster raakte bij abstracte
denkbeeldeti als reclit, vrijheid etiz. De toepassiiig van ee,1 recht 1110est tiattitirlijk
sporeii liiet de geest v,iii de (iroiidn·et. 1)e redeii f a.,roiii het petiticreclit beperkt
\\ af, \\ as d.it de (; r„ tid wet iii lia,·m (,n ie gebi x ht \\ as 111 et de M (111.ircliale regeritig,

\\.it itiiplicecrde dat de metiigte z.iii alle otitiiiddelluke deel,ieniitig vati het besti,ur
n .iw 11itgeslote,1.1 )e State,1-Ge,ier.1.11 vertegen\\·(,ordigdeti wei het geliele volk. Iiiaar
zij w.ircli geell 111,ilidatarisferi en Iliochten geetilast of-ruggespraak da,iniiee houden.

Voor de \·ertege,iwoordigi,igsronii was tiiet alleeti gekozen oiiid.it het moeilijk was
\ (,or ieder putit z·ati „·etgevilig de wil van de itigezetelien te kentieii, maar voor.11
(1111 d .lt

le meiligte eigetilijk gezegd geelieti it'il kan hebben. nanielijk geetie,1 zi,c,dailigen
1'11 \\·elk< ilitdrtikki,ig de 11'(·t ot' cle .e,·,ihret,rn red<· uitliiaakt. eli die .illeeli
bu het beheer der getiteelie z.iak kan ili .iatimerking koti,eli. eti „·el oiii de zeer

illgl'111 ('('11 l.11

eell,011(.Ilge reilell. 1.1.itille,10111 te uulh·it \·(it)rat-beli t)rt te it'(·1(·11..·1,111,4tzilli Cle 14'i/ van

heii, die niet iti,·t .lcilit0 (initil (11- 1,·i//(·1' ·itr is eti utider geene ,\·U,e ftaatsregelitig de
11·i/h·L' ·tti· 0„it bet gezag mod r'oereti.

..1.,

Vour eigeii bela,ige,i tiioclit ieder individii opkotiien e,i eeti ieder had er belatigbij
d.it de .ilget,ictie belmige,1 goed ;verdell bedieiid. m,1,ir
w:111 lieer het ertip .1,1,1 k 0 m t o 111 r.ift re stelie 11 (>p welke \Vijze die verscli illetide t,ikken

i·.iii liestuitr bet best teii alptiieeiie tilitte zc,udeli klltille,1 „ordeli geregeld. d.111 heet
ile illgezeteligeell 1,311 „iii,1.1.iriwitreiiteeiie 11'il te uiteli. imd.it hij liiet k,in itY·ic·i, otbij ,·(,cirheeld lic Natie tot zillk ectieti graail raii bescharitig R gectege,1. dat 111eli .1,111

drzelve eetie grocitereii ilirli)ed. dali bij Lic (;roliciwet ic va+tge teld. op tie bedeelit,g
I .iii lift regt k.iii ge\·eii."(p. 32(I).

Het onwete,ide volk had bij Van Maatieti tiiets te willeti eii de vertege,1,4 nordiging
moest claar0111 ook nietdoen 'wat het volk wilde', niaardoeii wat het volk zoii doe,i

als het eeti \vii liad en wist wat iii zijii belang was. 1)e cotiseque,itie hierv.iii was dat

'

' (ic'di·,ikstril,keti, IX-2-p. 379-38(1.
" Voor i,izicht iii het denken on Vati Maatien is ilit extree,11 Ialige advies criici.ial. Wille,11 I
vroeg erotii tiaar aa,ileillitig vali het Ka,iierdeb.it i)·er de grieveli Lili tebruari, iii,lart 1829.
" C . (;erretsoti, (.'n,m ,;m /'11'tistcri·r, lit·st/it·irh·,1, 1 8 /0- /H76,1 ' 4tuk. 1)eli Haag 1 951.11-(;1' 93

Convoltooill). p. 316-332. p. 319: (NA. St.iatssecretarie. 5721 I. 38).

(-)\'1·.14. 1)1 plil.Al Alil 11.9)1:Vt.lt.F.IMI I i
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een petitie s|eclits persoozilijk en ziket uit ilaaiii vati i]ieerdereii ozidertekelld Illoclit
wordeti.

1411

Vaii het volk als zodatiig koti volgetis Vati Maatien 11,)Oit iers 64,ells kotiie,i.
Volkssoevereitiiteit stotid gelijk aaii detiiocratische eti atiarchistische beginselen,'4'
welke otirtist, tweespalt eii verdeeldheid onder de itigezeteneti voortbrachteii. Vaii

Maatieri zag iii eeti Koning boveii de partijeii die iii alles uiteitidelijk alleeii besliste,
lier etiige alternatiet-voor de cliaos vati de volkssoevereitiiteit. Mede daircim was wat
de Kotiing deed altijd juist. Bij Van M.zatien bestoiideii alleeti de ititersreti eii ;1·as
er geen plaats voor gedeelde 111.icht, voorsanietiwerkitig, voor geven eli tietiieti eli
wisselwerking.

Nu kon ook Vati Maatien tiiet heeti om de vraag tiaar de mogelijkheid dat de
Kotiitig t'oute,1 111.iakte ot-itiisbritik 111.iakte vaii zijii iiiacht. hi zijn rede Vall
1

1(1

april

827 had hij gezegd dat als eeti Kotiitig eclit kwaad wilde, de staat verloren was.

142

Zo begrijp ik Vati
Maatien, waren deiikbaar, iiiaar dat (tiiargitiale) kw:tad was iii zijii ogeti otieitidig

Otiopzettelijke fouteii eii misbruik van of door de Koilillg,
veel geringer dati de chaos vati de volkssoevereitiiteit.14.'

Uitgangsptint inoest zijn dat wat de Konitig deed welgedaaii was. Mitiister Vati
Gobbelschroy liad op 2() deceniber 1827 iii de Tweede Kaiiier uitgesproketi hoe
bi ti ne 11 d e rege ri ti g d e v oo rtreffelij k li eid vaii de ko ti i,i k l ij ke m ac h tsu i toc t-e t i i, ig wei d

verwoord:
"1)e Koilitikli.Ike magt toch is uit hareti aard de bestetidige, billijke eli i,tipartijdige
bes,clieri,ister vati alle bijzo,idere belatige,1. \,·elke, goed tiiet elkatider verbotiden eii
over,) 6 tige bracht de algeiii eetic , elv.,art ilittinke 11. Te get i de bijzondere belatige,1 te
h a l i d e l e 11, w a l i t i e e r z u l k s i i i e t k e t i t i e l ij k e n b u i t e n a l i e t e g e t i s p r :i,i k <1 „ i, r h e t a l g e t i i e c 11

belatig gebodell word[; dezel\,e zondei· tioodz,lak a.111 te ratideli, grillig te beli.idereli

ok' willekeitrig te verilietigeii. is betiedeti cle w.,ardigheid vali het kotiiiiklijk gez.,g,
hetwelk ziji,e licilig3te plichteli „iet zoodaiiig k.iii niiskeii,ien. ei, altliatis liiet zi,Ii,ier
zU'i eigen be&aaii iii de wa.igsch.ial te *relleti. lets dergelijks kati d.iii „i,k redelijker
„144

wi.Ize liiet vo ,rondersteld wordeli.
M.,ar hoe zat het 11iet de tiiogelijkheid dat de ministers lilisbritik m.1,1kteii vati de

kotiixikluke illacht V.111 Maatieti was er uiteraard 11ier blitid voor dat eeti 111itiister
op eigeti gezag eezi daad koii stelleti, die strijdig W:is iliet de (;roiidwet. Weliswaar

mocht geeti mitiister geacht wordeti zijii macht te misbruiken eli was de m.irge
daarvoor klein, maar ze bestotid. Hij gitig daii ook iii (ceii sub,c,mmissie vati) de
groticiwetscoiiimissie vati 1815111et eeti regelitig vati deze margitiale 'tiiitiisterifle

Zie hier de iladere verklari,ig voor het dra,iia rotid de petitie van de wijii eli zouthatidel.ireli.
beliatideld iii hoofdstuk 4, paragraaf 3.
/11
(1,·di,ik,mkk,·n, IX-2-p. 68 1.
112 H-/'K, 1826-1827. p. 363 2' kolo„ i.
1,1 de grotidwet cotiin,isAie van 1815 gat- Vali Maaticti dit bij twee gelegetihedeti toe: teii

1

-4.

*' ,

eerste bij het bepale,i vati de otiivatig vaii het dispeiwtierecht vaii de Ko,181% itizake
wetgevillg ell tell tweede bij dieti< relht oi,1 buitetilaildse troeperi iii dielist te licii,eli.
(.hitsr,lim, Il, resp. p. 254 e,1 422. Tege,ieelislecht vorst dic alles overheerste liiet bilitell|,tildve
tri,eperi 'zal geel) artikel vall eellige ,·c,il,titurie b.ite,i'. zei Vali Ma.11ieli.
" H'/'K, 1827-1828, p. 1 8 r koloiii. ik lieelll a.w dat Jae tekst gecoul·ditieerd Wo illet
Willetii I eli clat Vati M.iatieii, itidieti 11,et daarbu betrokketi, het daar tiiee wei ectis was.

2K 4

Hi,(,11).Il.IK 7

\·eratit\\·00!delijklicid ,·oor eigeii d.iden' .ikkoord, otider ititdmkkelijk bijvoeging
dat hij cle zin er\·.1,1 11ict i,izag

1'.

Te,islotte wa< er iing de iii(,gelijkheid dat eeti i,iinister eeti stratbare flaad Zoil
begaa,i. hi die iiiogelijkheid was volge,is Vati Maatieti voorzieii door art. 177 (;rw
1815.

Maar wie begreep tiog dat eeti soevereiti i la Vati Maatien verre te rerkiezeii was
buket, de elleiide vati volkssoevereitiiteit?:
"HI)e weillige,i zijn er die illet de belioefteti van eetieti staat beketid zijn. of-zich eeli
iletikbeclli kticilici) TY,rlile,1 v,iii de mocilijkheid \\·aarmede eeti bestulir. d.it iti die
1,eli „eftc wil vo„rzie,1. te \\· ir,tele,1 liceft, eli hoe geinakkelijk iiioet het dus ii iet valle i
zo(,d.11]ige persolieti oi,te\·rede,iheid met hillitieti toeitatid iii te boezeii,e,1 eli heti 's
1.g ilds regeerilig :ilf ile eenige i,<irz:i,ik v.it, .11 ir·at lieli tii islia.agt te Jocti lieschi)zi I\'eii "
(p. .1HI).'+'·

Het erote tratinia vati Vati Ma:itien was dat de perf zicli 'eigendillikelijk' had
gge orpeli.ils een soort z an m.wht iii de Staat. 1)eze otidertiiijtide stelseltiiatig de
tioodz.ikelijke eerbied KY,or hit hougste gezag. Er werde,i, Fchreef liij aa,7 Willetii
1. cotitititi valse begrippeti verQpreid over de grotid\\·ettelijke verlioitdiiig vati de
KI,iii,ig tot de State,1-(;ctieraal (lees: er werd colitinit gehainerd op de behoefte aati
illitlisteriele verailtivourcieli-ikheid.) 1)c perf propageerde bovetidieii eeti systeniatiAclic oppositie iii de Stateii-Cietier:ial en de Pr(,viticiale Stateti (p. 382). l}ijzoveel
kritiek op iedere bestuursm,iatregel, als iedere beperkitig willeketir heette eti bij het
cotititiu hotiet] 911 1.istereti ,·ati a]iibtenareli. koi] alleeti inaar inoedcloosheid eti
pliclitverzz,im het gevolg zijn (p..383-384). Vandaar dat Vati Maane,1 liet niet kon

" 1 )e tek4t lilidde: 1.1 )e perst)<ili des Kcitiilig' heilig e!, onsclie,idbaar zillide. zijn de liii,iisters
vcratit\\· ,ordelilk ,·<,cir .tile liatidelitigcii:trijdig tiiet de (Irt,tici,r·et r\·elker itit\·oeritig zij (de
lilitii%ten, 1'\·V) ge|.1+te,1.2. Zij won|eli te dier z.ike betri,kketi rm)r liet Hlilig (;eregtshotd„cir ile,i |'rii, i,retti· (;e,ier.1.i| hil hetzeltile Hot. (... ) ilocir:(ot- A) (...).(cit- 11) de State,i
(;eller.1.11 c ip de ,·cilgclidc „-4 ze: Net \-c,lintel c )111 ee,1 m m ister iii ft.iat I·:iii heschil|digilig te

4telle!1 wegeti. cle uit,·mritig ,·.iii celic Ii.itideli,ig .trijdig liict de (irc,tid\,-et. ilic,et „hi-ittelijk
ged.1.111 e 11 4,1 ider4te ullil \\·c )rile,1 LI,ic) r tell i i liliste tiel} ledeti e ti . ( ),/tst,ta,1. 11. p. 1 -1 1-1 42. Fict

t„·eeile lid i. ill LIC 1 1(itillel i J·.Iii V.iii M.tatie I i eli 11 .ieps.let veel siliipcler. zie p. 117 eli p. 1 51 1. 1 )e

lielgicihe le,le,i ,·.iii de xitbcotittii iRie \\·crden titisleid. Zij wilden juist ee,1 \·er.i,it,i c,(11·delijkheid \·,111 111itiisters ,·tic,r regeriligNd.ideli. redeli waar<)111 zi.1 iii hi*t ti,isleitle,ide eente lid de
k„,ii,ikilike „,i,cheii d ba.irhe id e·,x,rcip h. dden gezet. V<,lgelis Vaii Ma.itieii koii \,·:It de lielge,i

,

\\·ildeti licletiia:il iiiet, citiidat gekozeii u·as ,·o<,r eeii eclite Kc tiitig eli liiet \·wi,1- ceii Kotiitig
die z<)u atli.Iiige,1 ,·ati zijli liti,iisters (geeli '111ii,ist£·re-11.(,i'). Het voc,rstel leidile ttit iliets.
V.iii Maa,ie,is leer zc,il zc),ider de tege,istelling No,ird-Zuid iii de Ne,lerlatide,i w.,arschijnlijk
111. ar weitiig a,ililiatigen hebbeti gekend. hi Euri,pa ,<·as deze keiitielijk gee,i uitzonderilig
Litz.ic sprak da.irover op 15 decetiiber 1829 iii reactic op de Ki)!,ilikliike Boodsch.ip F·.iti 1 1
decetiiber iii de Tweede Katiier. N.lpels, Sp.illie. 1'(irti,g,11 eti :1114,chie,1 Fr.itikrijk kcitiditi
rulgelis he,11 gettiigen d.it de ,·oorstatiders #·ati pcilitieke of religieuze .illeetilicerchig als eiiig
doel de rerilietigilig van de grcilid\\·ettige regerilig v(inii hadden "inisschien ter gi)eder trottz

gel„c,vende, dat de tiatieii „,ieitidig gelukkiger zulleti zijii o,ider eetie bliiide gehocirz.1.itiiheid
a.,i, de be\·ele,1 hult,ier vorste,i d.in ,„ider die inctellitigen. welke haar ee,i o,imiddellijk deel
iii de belia,ideling h.irer hizi,houdelijke bela,ige,i geven." HTK. 1829- 183(1. p. 143-144.
)oc,izag Litz,ic V.111 Maailetii Hil liad geli.ik. V.111 Maa,ieti eli Willeiii I veri,ietigileii \'ia de
prealabele soevereiniteit de (;rotid„·et.
1
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late n te st revetitiaarin perkitig vati de v rij heid ,·.Iii mi<tiitigsuititig over regeritigsdaI

den.

4

Zijn voorstel voor een Wetboek vaii Strafreclit van begiti juli 1827, waarin
dracotiisclie stratbepaliiigeti stotideti tegeii iedere kritiek op zelt-s maar de 111itiste
atiibtetiaar wekte grote weerziti bij de liberale,i iii het Zuide,1.'+N )e (, }lirrit'i· /£'s
Riys-B,is vaii I c) j,ili 1 827 begreep bijvooibeeld tiiet hoe tileil hoogverraad koii
1

p l ege,1 j ege ti s e e ti veldwac li te r. D e k w is ti ge 111 311 i e r \\' aar ti i e e i ll e t de doodstra t-w e rd

gestrooid iii her tweede boek deed, aldits het blad, detiketi aa,1 wetteii vati Mozes
iii plaats v.111 a.711 eeii wet uit de tiegeti[lelide eeiiw .41 Dit wetsolitwerp zou iii het
Zuideti bij veleti de ogeti openeii eii aatileiditig geveti tot gri,te prcitesten. 1)eze
leiddeti op huii beitrt weer tot ee!) serif perjprocesseii, die doorliep tot aa11 de
aticheidiiig iii 183(1.
1)e tegetikrachten die Vati Maatieti iii de loop der jareti had opgerc,epen tegeti het
botiwsel van de prealabele soevereiniteit begotitieii zich teiislotte te bittideleti eti de
teketien vati de Iialistaatide otitlailing wareii <,mnisketibaar. Van Maaneti liet er zich
niet door aticlirikken. Iii reactie op de op zijii persooti gericlite haae, werd ho de
grote otibegrepene in zijii eigeti geestelijk reservaat. Op 23 tioveniber 1831, ruiiii
eeti jaar Iia de aticheidilig, sclireet-hij a.111 Vati Asseti:
" 1 ) e b e s m e t t i t i g v a i i h e t l i b e ral i 3 111 u s i s z o o a l g e m e e l l ge w o rd e l i, d a t z ij z e l ts , d i e z i c h

walieti daarvati geheel vrij te Zijil gebleveli, er ja,111ilerlijk .1.111 lijdeii.

.'

„lilI

Vati Maai,eii aa,i Vati Assei, 23 dece„iber 1829 "daarik het zi)L) hi)ogit nuttig zoikle achteii

dergelijke c)proer,chruvers iti regte„ te kuntieti doeii betrekke,i." NA. Vati Hogetidorp
1

'.

19913.

1)e tekst \'all ile wet w.b vall Vall M.latiell zelt: ()p 9 .illglistl,V 1 827 schreet-hij a.111 F.ibi„*
"reed; o,ider Koililig Lode\\·ijk heb ik in dit Wetboek geeti gering aatideel gehad, Wallt li.lt
\·.iii L„deivilk is de b.1,13 val, her tegeiiwoorilige. \1·.tariti ik dali ook vrij w.at arbeid Iici)
gedaail. '

14'

1.

I),itleetid .iati Jcittratid, Litlis iii Pi,/wr. 1 86(1. p. 27-28.
NA. Vati Hogctidl}ip, 119913.

HOOFI)STUK 8
De ontkeiiniiig va11 niinister Van Maanen
Inleiding

Het toenetiietid absolutisiiie vati Wille,11 I riep tegetikrachteii op. Toen de Konitig
daarenboveii directe greep trachtte te krijgen op het kath olicke o tiderwijs, verzc)clit

hij de Ciodeti. Hij lokte daartiiee tiiedio 1828 eeti Zuidelijke lillie Uit tlisseti
katholieketietiliberaleti, welk verbotici cleze keer tiket, zoalsii) 1 8 1 6 e,1 1 8 1 7, docir

de geestelijkheid werd getorpedeerd. Mede (,tider de invlocd iii her voc,rbeeld vall

het iii jatiuari 1828 iii Fratikrijk aatigetredeti liberale mitiisterie-Martigtiac,' kwatiieti

liberaleti e,i katholieketil gezatiietilijke op voor de erkeiitiing van ininisteril:le
verantwoordelijkheid. De utiie opetide de aaii\·al op Willetii I iii reactie op de
trootitede vati okti,ber 1828. Hierop reageerde de regeri ng bij m iii de vati iii in ister
Vail Maailell op 2 decelliber 1828 tilet cell ot-ficiele oiltketillilig. 1-)eze otictiioette
eeti stortii vail ziegatieve reacties iii de eerste helft va,1 1829, tijdetis welke under

tiieer her Noordelijke taboe opde figui,riii de Tweede Kaiiierstiei,velde. De fitiale
vati het gevecht <,ver ministeriBle veratitwoordelijkheid iii het veretiigd koziitikrijk
was beg )litieti.
PAILA(,RAAI-' 1

1)t ONT KENNING VAN VAN MAANEN VAN 2 1)EC'EMBELL 1828

1. De voorgeschiedenis van de ontkenning
Al in her najaar 1827 raadde de hootilredacte,ir vati de regeringskr.int de GLizettl'
(;i,it;rah· des /',iys Has de i,ilitister vati Bititietilatidse Zaketi Vati Gobbelschroy at-de
kwestie vati de ti i i 11 isteriele veratit\\·0 ordelijk licid iii he t b 1.id aa 11 de orde Le s Ielle 11.

Oiivertiiijdeluk zoudeti bepaalde kainerledeti "aricies de popularitO. prc,voquks,
iticids par les journ.iux" claarop itihaken. Willeii, 1 zag dit ge\·aar keiitielijk itiet iii.

Uit irritatie over bepaalde artikeleti iii dagbladeti begiti 1828 verzocht hij zijii
initiiskis vati ilitinetilatidse Zake,1 etiltistitie gezaiiienlijk de 'verkeerde itidrukketi'
tegeti te gaail. Ecti artikel vaii eeti bek\vallie hatid iii eeti geschikte kratit 111oest de
regeritigs op vattitigaa,igaa tide tiii tiisteriele veratitwoordelijkheid helderiii reetizetten

eti het otigelijk vati de dagbladschrijvers overtuigetid aantotien.4

'

2
'

4

Coitrnt·rdcs /'ays-Bas. 2Hjuli 1 828,22 11,ei l 828 eti 19 c,kti,ber 1828 ('Liberalisiiie iimiisteri#l').
He,iri Haag. L·s ortic,im·s dia (:atholi,·ist,ic Libtsr,d cia Itclei,jite' 1 1789-/839), Lou\·aiti, 195(1.
(11·lic,iks·nikki·,t, IX-2-p. 34(1-343.

( :cd,·i,ks·tt,ki,n, IX-2-p. 349.
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Wille,11 I had zich tiiet tiaiiiegestoord aaii eeti artikel iii de itimiddels toonaatigeve,1de iii kritischi C.'oiii·ric·r di·.5 /'ays-B,is .·ati 3 maart 1828.1)eze kratit Zoil iii de jaren
828-18311' ee,i vergelijkbare ri,l speleii 11iet die rati de Obst·rpatcitriti de jaren 18151817. Vati Meetieti behoorde trc,l,Wells tot de !1iedewerkers van de (.' i,tirrier.
Het gewraakte artikel sprak vaii eeti nieinorabel parleinentair precedetit iii zoverre
de Tweede Katiier een uiiieke katis had verspeeld 0111 Vati Maatieti ter verantwc,or1

ding te roepeti. 1)e mitiister had eeti on,iozel foutje iii eeti wetsotitwerp
toegegivcti." Iii pliats vati daarc,ver zilt- rificolocis een uitspraak te doeti. had hij
gezegd zich terzake te ziilleti reterere,1 aa,1 het „ordeel van de Konitig. Hoe liad

vervolgetis dc Kaiiier gercageerd? Nietiiand was op het idee gekoiiieii ,)iii te
.int„·oordeti : maar 111itiister. gij zijt het die de wet roorstelt. wij disclissieren met U!
Men had gez\\·egeii eti zo ee,i ilitgelezeii kalls roorbij lateii gaati 0117 Van Maanen

zell-aa,1 te sprekeii eli oill het kotiinklijke absolutisiiie afte wijze,1. Willeni I v„tid
ee,1 tegetiactie iiodig. Vaii Ciobbelschroy, tiorniaal gewend oiii de bevele,i vati de
Majecteit zoiider tege,istribbeleti uit te zoereti, sclireefaaii Vati Magneti er weitiig
foor te voeleii . wati t de zaak z o 11 volgelis hein n iet niet 66 ti artikel gedaati zijii . Vou r
V.711 M .1.1 i ie n was eeti verzoi k ot-opdraclit van de Kati itig eet i bevel. Hij dacht eerst
,1,111 |let ilitge\<'11 1':111 een apart trakt.1.itje, tilaar T (,elde later illeer vow eeti speciale
redacteur bu de (i,1-rttt· (it,icir,th· dc·s P,ty.s /3,13. de regeringskratit waarover Vall
( ;obbelsc lirc,y de regie voerde. Het Z 011 echter tijd kosteti die redacteur ie vindeti.»

1)e iii lereers te aaiii eiditi g r oor de opetilijke ontketiiiitig vati 111 iii isterifle veratitwoor-

delijkheid cloor Vaii M.1.inen iii de Tweede Kanier in deceml,er 1828 st.imde. zo
blijkt hieruit,.11 ,·.iii m,1.irt da.it \·c,(,r. V.iii Ma.itieti zou alle tijd krijgeii 0111 zicli voc,r
te bereicicii.

Het bleet-tiiet bij deze.ia,ileiditig. watit er\·ortiide zicli medio 1828 eeti 11!lie tlisseti
de k.itlic,lieketi eti de liber.,le,i. die zich kraclitig Zoil inatiifeftereii bij de opetiitig
i .7,1 de State ii-C:e 11 eraal. 1)e 0 p 1 9 ok tc,her 1 8 28 d uor Wilie Iii I te B ruffel 11 itgefpr„keii trcm,irede werd 111 de C:i,1,17·it·r il,·s /4,),s·-Ii,ts rmi 22 c,kti,ber voorgeGteld .ils hi.t

„ erk ran de tiiitiifters. wat i,iipliceerde dat zii voorde itihoud er,·ati veratit„oorde-

lijk wareii. Op dit :iatiibeeldje ,\·erd ftevig verder geklcipt iii \·ier daar ,pvolgetide
:ille\,eritigen, #1arna een midere 'grief .imi de ,rde werd gesteld, natiiclijk die vaii
de persvrijheid. Iii de atleveritig \·ati .3(1 oktober heette het dat de regering de perK
'c(,li te qi, e c 0 1, te' \1·i Ide d ode ti . N i, bego 11 de ste,11 m i ng er i ii te k 0 111e,1. Wat er in

reactic op de tri,olirede gezegd \\·asitide besloteii \·ergaderitig vatide Katite! Mp 27
ok t ,ber lekte op 3(1 c,kt<,ber eti I Iiovetiiber \·rijwel ititegraal tlit tiaar de kratiteii,
0.7. Iiaarde

(.',),trrier. Op 5 novetiiber i,ieldde het blad eeii itiiti.itiett\'etsorit\\·err ,·.iii

111 de jaren ,·66r 1828 was lie (:01,111(·1 veel liii,ider kritisch tegem,rer de regeritig. die tc,en

tic,g iti·loed h,id op de reda,·tie.
Waanchij,ilijk bij zij,1 verdediging iii de Katiier „p 7 febrtiari 1 828 van het Wetbc,ek vati
13itrgerlilke Ileclitcplegitig. Vot)rzo\·er ik ki,11 Iiagnati \I·erd de exacte uitlatilig \·ati Vali
Miiatieti tiiet vastgelegd
Zic c,or de keni \·ail het .irtikel: (.c·dt·lill,st„Lk't·11, IX-2-p. 348. litiot. Het ge ·.11 illtistreert de
1.1,1,let,digheid tiiet allee,1 \·ati Noi,rdelijke. iii.i.ir ciok van Zilidelijke K.,!i,erle,le,i. Wille,11 1
\\·.lailde lang de geest r.1,1 de ilii,iisteriele ver.,titwix,nielijkheid \·eilig 'iii zij,1 flei'
(;4·41,·7/k,nti k·t·,i, IX-2-p. 349-353.
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het liberale Tweede-Katizerlid I)e Brouckdre oiii de geliate perswetteti vati 1815
eii 1818 atte scliaffeti. T ijdens het debat d,wdit otitwerpilitlokte, legde,i dellelgeii

eeti uitdrukkelijk verba,id trissell persvrij|icid eii tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid.
()p 8 eti 15 ilove,iiber verscheiieti iii de (.'011,·,icr twee itigezozideii brieveii vati de
liberale publicist Louis de Potter, die daarL oor \\·erd gearresteerci cii \·ero,irdeeld,
war tor grote opschudditig leidde. 0111 kort te ga.in, tiovember 1828 werd eeti vaii

de gede,ikwaardigste niaatideti ilit Oilze parletiientaire gexhiedetils. Het regeiide
betoge,1 dat de tilinisterille veratitwoordelijkheid behoorde te wordeii erkctid,
waardoor de regeritig tiiet laiiger iiieer koii zwijgeti. Op 2(b novelliber tiieldde de
(imnkr de vers i hijiii ng vati ee 11 regeritigs brocliure, die blijketis de titel rechts trecks
gericht was tegeti de (:ottrrier zelf.v l)e regeritig had, zo bleek, de liatids.choeti
opgepakt eii was het fitids 1822 fiiieuletide, 111.,ar iii 1828 weeriii volle heviglicid

oplaaiende gevecht over de erketillillg Vall mitiisteriele veratitwoot-delijkheid
aatigegaaii.

2. Het verband
Van Maanen

tussen de

vrijheid van drukpers en

de ontkenning van

V.iii Mamieti weersprak op 2 deceiii ber eeti betoog v.iii het Zilidelijke Kaii,erlid l)e
Clerlaclie, die op 28 iioveiiiberiii de Kainer had verklaard niets te begrijpen v.iii ee,1
geteniperde 111011.irchie zotider scheiding vati 111.icliten of vali cell Olischeiidbare
Koikitig zotider veratitwoordeluke tiiitiisters. De theorie, liiet vati de dric, 111,1ar v.111
dc vier liiachteti vati Betijatiiiti Coilstatit was toch do<,r alle schrijvers a.iii\·aard en
praktijk geworden iii ,111e co,istitutiotiele regeringeii, zei hij 11iet zotider ee11 tlitlke
dosis overdrijvitig.'" Het det-etifieve atitwoord vati Vati Maaiieti kwatii er op tieer
dat bi,itenlaticise instelli,igeii er tiiet toe dedeti. Alleeti de Nederlatidse (liozidwet
te lde e t i geri i sc h rij ve r h.i d volgeti s h eti i bewez e 11 dat 111 i n isterifle vera ti t\\·oo rd elij k-

heid daariti vervat lag.
Van Maatieti keerde zich tegen volkssoevereitii[eit eii de pers. Schaatiiteloos, zei hij,

werd verkondigd dat dedagblacischrijvers'eetic soort van Magistrati,urilitoet-etieti'.
Meii beweerde dat zij de tolk vaii het algetiieeii gevoeleii zoucien zijii. Waarot 11
ariders ij\'erde meti zo zier j Hor deL,itbreiditig vati de Iiii nisteriele ver.7 11twoordelijkheid d.iii:

'

Qui./4,ws obs,·n•,tri.,its /Bit,ht,·. sur irs ten,ics ixprfs (h' la L,i /·imi/mitiviMA· ,i /'0rnisi,1,1 di· 1,1 ,·n,ique dit
di:*mrs *1 7 hitti·, pliblitsc d,ins h· ic,limal i,itircil# h· C.'ot,mer d,·s Pays-Bas, Bmxelles 1828. p. 1 -91.1)e

Cotirlit·r vati 23 tioveti iber i loe illde (-)livier Schilperoort de schrijver. Zie vooral p. 1-1 2 eti het

oligezoitteli „·eerwocird iii de CA,timer vati 2(1 11„vetiiber, dat zich 'de liederige dicliaar' vati de
111it,ister noelilde. Op 18 cleceliiber titeldde de (Aittrn'cr dat Scliilperoort etikele Jage,i eerder na

'

eeti rei h tjzitti I ig te Brussel was ilitgejouwd eli .,chtervolgd cloor ee,1 liieliigte. die hei 11 111et val i
alles had bckogeld eti stokslage,i had toegedie,1,1.
Het betoog vali l)e (ierlache werd sterk bekort atgedn,kt iii de St,1,its„,imi,it v.1113 deceitiber
828: vgl. HI K 1 828- 1 829, p. 63-65 of-baroti E.C'. de Cierlache, Histoire dii Roylumle (1/'s Idlyshis· depitis /814 titsqu'i·,1 /83(j, troi i6111( 6,1%wn, Bruxelles 1859. 111, p. 218-23(1.
1
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"Om iligatig te doeii ,·indeti .ian de even oligmt,dwettelijke leer der , 111,<.1,41 'lld<' c·11
i,Iibi·ptikk· rriihi·id t'an dritkpt·rs- .tls zou dat "eei] eigetiaardig e,i otit\\·ijfelbaar ketitiierk

celier coliftitilticitiele Ilegeritig" zijn.-

Mitiisteriele veraiitwoordelijkheid als middel (,iii de rriiheid van metiingfi,iting
verruitiid te krijgeti? Hoe k\f·atii V.In Maane,i op deze gedachte? Als een Katiiermeerderheid eeti tilit]ister Zi),1 mugeti wegstenime,1. dati zoii deze. zo rede,ieerde

hij. als ,·ertege,„rourdiger ·ati de wil vati het volk. zicli bureti de wil vati de
regeri iig stelien. Dit gitigerrati uit dat het ro I k eii zijii vertege,iw (,ordigers h u,i wil
kntideti Inrtiieti op b.,fis v.1,7 t-eiteii eti tiienitigen. gepubliceerd door de pers. 1)it
idee. dat do 0 r \·rije m e,ii tigri,iti ng via de peTs i eder over het voor e 11 tegeii vaii zaketi

behooi·lijk zoi \\ oi-deii itigeliclit, \·crivierp Vati Maa,ieti. Hij zag iii die \·rijlieid
Jechtf eeti Udele bespiegelitig, oind.it ieder Jechts datgetie las eti lezen wilde. dat
iliet zijii stiiaak eii begrippeti overeenstenide. " Eeti rrij gevorinde publieke opitiie
bestotid volgens hon iiiet, reden waaroni deze geeti rechter koil zijti over de
regeriti g ria de m i ti isters . 11 V .111 M aaticii illus treerd i m et dit betoog of·e rige,is dat

ei,id 1828 pers etipi,bliekeopitiieveel meerdati \·roegerooghaddeti gekregeti voui
de diepere st.7.itsreclitelijke uorzaak vati \·eel klachte,i: het o,itbreken vati iedere

tiiitiifteriele ,·eratit\\·„ordelijkheid.
3.

Begeleidende regeringsbrochures

Er \·crfchetieti rotid 2 deceiiiber tiiinstetis drie (,ildersteii,iei]de regeringsbrochures. 11
1)ie welke iii l)eti Haag verscliee,i, was volgens de Bikitki,rfvaii 18 deceiiiber 1828

treschieveli do<)r ati111[eli,iar Asser, 1)eze #·as belialve otidergescliikte atiibtetiaar
te,etis al),ireti ecii perfooiilijke irietid \·ati V,iti Maaiie11 eii lict \\·as tiiet h zin eerste
c(,productie. zc,alf blijkt uit ee,i uitlatitig vati V.iii Maatieti ('maar dit heilig otider

otis') aaii zijii vrietid Fabitis.

1.

"

H/A- 1828-1829, p. 113-116. ofile Slant.qmit·,11,1.5 dece,iiber 1828.
'- 1 )it beti)(>g slcic)t ii.,adloos a.iii bij de ratic,ii.ilistische filoscifie vati V.iii Maatieii dat liet v<,lk
ge m .1.11 i d e e | 111 o c h t h e b b e i i i i i h e t b e s t u l l r o t i i d a t h e t z ij i, w i l i i i e t k o i i z o n i i e i i . z i e h o i, til < t i l k
"

7. par. 4.

1 )ezeltile tactick .11+ iii februari 1 HI 6. tc)en de /:phivitit'·rith·s de otitketit,ii,g vati Six onderboi,Wd

h,id. lieh.il\·e de 11 getioenicle bri)chi,re &.111 Schilperoort. was evetiee,is .il verschetie,i de
Fr,Ilise \·erve (Rt·lic,lisc· atix hi,mmt·; 1.4,(in'S th· m,i p,Ittlc·) v.iii: .1,1/tii,vt·,/ ,1,1,1 di· 1 1·i,hi,whh·,1 imdi·r
Ini/,Ic. /,"ide,·iii,liti·,1 v.iii.1 -1.F. Wap. Hnissel ticivetiiber 1 828. Wai, „-.is ee,i bekende regeri,164-

:chriiver. V,111 Ma.itieti iii.takte lilelitilig v.iii deze brocliure e,1 die vali Scl,ilperocirt (hierbc,,·eti) iii reti brief .1,11 1 11-iiell I·.111 29 tior·eii,lier 1 828. NA. 118ell. 119. Hij h.ad heide iii vele
opzic|iteli iliet getioeget) ge|eze,1. ,i·|ireef hil. eli raadde lt.ciell .ian ze te kopeti. 1)e brochure
raii War gilig dieper iii cip het E I igel0e ftclfel, verwees naar C:otist,int. 111aar kn·,1111 iii effelitie

tieci op her hercio,g ,·aii Asser. A.iii her clot (p. 54) lieette her d.it Willetii 1 iii 1813 gelll
iitisbritik van cle situatie liad ge,iia,ikt. daar hu toe,1 de ot,bepaalile imcht had kiintien
vestigeti. 1)it curieuze detikbeeld rei-raadt dilidelijk de irir·loed vaii V.iii Ma,itieti.
C:. A«erl. 1 'crli,indc·lit,i (,1.,·r ,/r Irratimwidchil'hc·id d 'r miniskrs. 36 p.: de Fra,ise titel luidde: t),
/,i r· ·spi,tic,ihilit tili,tistit,·irllc· d 'al'rts h· droit pitb/ic· dit ,·1)'atiti,c· di.,· />,i),s-Bas. 13rrixellec deceii,bre
'

'

1828 (NiI: 501119 zeer ten c),ireclite a,ingezieii vocir een werk rait Van Meenen!)
V.In Maaile,1 aan Fabius. 22 liovember 1827. NA. Fabius. 6.

1
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De brochure vaii Asser kwatii iii ti:ite tieer op eeii tlitik opgeklopte rersie v:iii de
stellitigen vall Vati Maailen over de soevereiniteit iii zijii rede iii de Tweede Katiier
vati I (1 april 1827. Alleeti lie eigeti (irondwet telde, tiiet de bi,iteillatidic (p. 2-4)
Aaii de h a 11 d \ · a ti v 00 rb e e ld e t i t o o ti ll e d e b ro c li i, r e h i t z 0 g e ti a a ti i d o ti ge r ij m d e v a t i
de ininisteriele vex,intwoordelijkheid aaii. Logisch gezien deugde er weit,ig v.iii het
betoog. Aaii de at-spraak 0117 iii gegeveii voorbeeldeti ervaii uit te g.,aii dat er wel

itiinisteriele veratitwoordelijkheid bestotid, werd selectiet- vastgehoudeti.'" Met
gebruik vati die tiiethode was liet i,iet tiioeilijk citii otigerijtiide iiitkoii,stcii tc
krijgen. Hootilargittiietit was dat als de groildwetgever de figurir gewild had, hij deze
expliciet in de Grotidwet zoil hebbe11 opgenomen (p. 19-2(1).
1)e brochure stotid voor een otitiiogelijke, watit initerlijk tegetistrijdige opgave.
Enerzijds moest de onverenigbaarheid blijkeii van de soevereitie kotii,iklijke illacht
ell illinisteriele verantwoordelijkheid. Als deze laatste niet kon dienell 0111 de iiiacht

vaii de Kotiitig at' te gretizeii, wekte dat wei de indruk vati een otibeperkte
kotii,iklijke tiiaclit. Tegelijkertijd moest bewezeii wordeti dat de Kotiiiig gee11
absolute niacht had, want dat was bij het ptibliek uit deti boze. Volgetis de broch,ire
bleek ilit h et i„ itbreketi vati het otitbitidi n gs recht vati de Ka,iiers, 11 it het gelitii iteerd
aaiital Eerste-Katiierleden, uit de verpliclite bijeenkoinst vati de Stateii-Cietieraal,

uit het recht van itiitiatiet-vati Ki,iierledeii ell uit de benoetiiitig voor het leveii vati
recliters dat de Ko 11 ing geeti absolute tiiacht had. Dit zogetiaanide 'bewijs', was o ok

liaar toemiialige niaa[staveii nogal vice'liid, liiaar typeretid i'001· Vaii M:iatieti. Hij
h.id iii zijii al geiioeiiide recle va,1 1827 praktisch hetzeltile gezegd. ledere iii\·loed
d.,arop, ook al was deze slechts itidirect, zag hil al als ceii itiperkitig v.iii de 111.icht
vati Willeni 1. Otiidat de brochitre zweeg over hoe die Factoreii de kc,11111klijke
maclit itiperkteti, 11itig liet betoog v„Iledig iii de lucht.
Niet oiitbraketi telislotte twee atidere elctiietiteti, die typerelid wareii voor Vaii
Maatien. Teii eerste de tortiitile vati de prealabele soevereitiiteit. Iii 1813 had de
Vorst de soevereitiiteit alleeli aativaard olider voorwaarde "dat zijlie regret] door
eetie milde Cirotidwet zoudeti wordeti beperkt." (p. 18) Alleeti de goede verstaatider
begreep dat die 'rechten' daarliiee als prealabel a.iii de Groiidwet werdeii vooigesteld. (p. 18) oiwel dat daartiiee de Grotidwer otidergeschikt getiia.ikt was Jaii de
Koixing. Ten tweede was daar weer de beketide reactie op de vraag of- de Kotiitig
niet otigestraft de (irotidwet zoti kuntien schetiden eti willekeitr bedrijveti?" Zoil
de Kotiitig dat doeti, wai zou dall millisteriele veratitwoordelijkheid ilog b.,teIL
lieette h et,net als iii 1827, retorisch (p. 9 )-33). Nee, dekon iii klij kewil m <,cht n iet
o tidergescli ikt ge iii Jakt \\ Ordell aan die va n ieniatid vati zij,1 oiide rdatieti. Her gevaar

"'

Een e,ikel vi)orbeeld: 1)e Kc),iitig slootiioniia.ileeii vredesakkoord e,1 gat-daarraii ketiiiis a.111
de Stateli-(;etiera.il, d.w.z. zo,ider goedkellrillg liollig te hebbeti. Mailkte liteti eeti litii,ister
daanoor veratit\\·oordelijk Jaii werd deze vera,itwoordelijk voor het atilititeii ervan a.li} de
Stateti-(-;eiier.ial, te rwij| ile ( ;rotidwet gee,1 goedkeurit ig voors chreet-. 111 t-c ite ecti drogredet i e-

ri,ig, warit het 1114,6.eli at-sluiteri eii de itihoud vati eeti dergelijk Jkkoord wareii t\%·ee
ver5chilletide z.iketi. Zie iii.11. p. 8-1(1 eli 2(1.
111 april 1827.

- Vgl. cle reile vail Vati Maaileil Vall
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\·.iii Ii,iwbrilik doord.it rail de Ka,i,ers atliatikelijke tiiitiisters zich vati belciften e,1
kuiperijet) 702,deti ga.111 bedietieti was volgetit de brochi,re veel groter.
lie (;crlaclie !"eagcerite de d.,g da.inia, 3 deceiiiber, op de otitke,ini,ig vati de
m i n i fter e ti op d e 3,10 ii ie tiie brocli ti re. Na z ij ii verbijsteriii g te hebbeti l uclit gege\·c il

zei hij fatiietige\·at hit volge,ide: 1)1,(,rdat gij u verdedigt. mitiistel·. \·eratitwooidt
gU ilzelt al eti gil hoeft nogsleclits JOil stap te zetteti oili nlititsteriele veratitwoordelijkheid bij mi< volledig in te voereti. IN Het zoil. vervolgde hij, iii de Nederlatide,1
g.iati .,IQ in Fratikrijk. 11, aa,iv.inkelijke ontkenniiig zou erketitii,ig en algemeiie
acceptatie volgeii. Luistertiaar Betija,iiiti C:o,istatitop wietisgezaggij zell-recetitelijk
(hij bedoelde iii april 1827) eeti bernep deed. De Gerlache las hiertia eeti citaae v.iii
Cotistaiit roc,r, dat ecti volledige ki,loiii besla.it iii de iii 1887 gerecotistrueerde
H,1,1 deli,1.,te i i."' (iee,1 staatsreclitelijke Alitelit'. zelft Thorbecke iliet. werd bij niij,1
\r·eteii iii Nederlatid 0(,it zo ititvoerig iii de Ka,iier geciteerd. Vervolgens liaalde I)e
(;erlache ook passages aan uit Dotretiges otiuitgesproketi rede over tilitiisterifle
rerantwoordelijkheid van c) t-ebmari 1816.-" Zo exotisch was de doctritie inzake
ministeriele veratitwoordelijkheid bij otls Iliet. coliclildeerdel)e (;erlache, maarwe
1,·.11·eti iii die 12 jaar iii dit opzicht tiatiweliiks gevorderd. Hij trad tiiet zijii betoug
tiiet .illeen iii de \·oetsporeti ·an I,otretige, 111aar ook iii die vaii Gendebieii eii
l'irsoti eii hij legde hetzeltile verbatid tlisseti de trips eti de itiitiisterille veratitwoordelilkheid 719 1,1,itstgeti„etiideti iii 1824) liadde,1 gedaaii. Ile (irotidwet vati 18 15 rf·af

volgetif |)e (;er|ache tiiet lutiter een product v.iii de Veretiigde Nederlatidse
l'ror·iliciell, Illaar de ,·rile-ht v.iii de Etiropese bewh,ivitig!
V.111 de vele reacties iii de perf. die deze disclissie ilitiokte, geet-ik eeti selectie vati

met inime vitidplaarseti iii Noordelijke blade,1. 1,e itihoud vati de betret-feiide
artikeleti illustreerde de bela,igrijke otitwikkelitig die het Noordeti tia.larenla,ig
geforceeid z„·i-igeti dooim,1,ikte.'' Vrijwel algeniee,1 zag men iii dat het bij
miiiisterifle \·eratit,i 001-deli-jkheid gitig otii de ftaatkitidige veraiitwoordelijkheid
vati indi\-iduele mitiisters tege,1(,rer het parleiiient. en niet am ee,1 strafrecliteluke
Mt-c(,Ilectieve ve,-atit\\· 0(,1 dellik h eid . 1 )e kertiKe daclite vai i (9 on statit e! i Vati Mee,ie, 1

bleek kortotii Mok iii het Nc,ordeti alge,iiee,i rerbreid.

" H'/K 1828-1 82,). p. 12(I e.,·.: lie (,erl.it·he. /-/isti,it·T·, 111. p. 231 -238.
' 1)cleti ilit (cilist.ititc (.'i,tirs di· ,t,/i,iqi ,(' £·011.<ti,ittit,/itic/h·. 1'.iris IHI 8-1 82(1. t<)tile IV, p. 92 e.,·.
'

)eze „·erile,18 ter.1.iril ge ·ce t.1 uit de .f/,1,irsa,tir,uit. iii.1,ir wei iti lic|gi· ille kr.intel i .it-gedrilkt.
Itikele delell \·.iii I)(,tretiges rede ki,·,111ieti .illilli. 12 j.tar later. al,ilog ill de H,1,idd iiie,

1

tere< ht.

'1

VA)(ir coiiitiic,itareti e.d. zie u..7.: .'ldi ,·i·/cittit·b/,ic/. 6. 7 eii 31 deceiiiber 1828 eii 14, 21 et) 28
janu.in 182<): ile Blic·11*84.7. 1 4. 1 H eli 21 deceniber 1 828 (deels vert,iald mt de .1/,11/,itid
1.,it'lly/,4·reh). III eli I H januari e,1 8 fi·brii,iri 1 H29. 1)e .•11·11ht·msdic· (litir,tilt ,·ali 16 deceinher

828 beratte ee,i helder artikel ( o, i d e rt e ke t i ll m e t j ) o v e r d e t h ec i ri e r.111 13 e i ij a 111 i t i ( .0 n 4 ta l i t
s·aii J. Ackerfilijk ( 179(412461), va,1 11425-183(1 lit,ogieraar te Litik. Het k„·atii vocirt uit ee,i
stevige diccuffie iii eeti Luiks praatgezelschap tiaar a,itileiditig v.iii Vati Maatietis rede (U13
Utreelit, 2 1 A 1 5: d.itik aai) C;J. Hi)(ir k,ias cti J.H . L·(,11 Saliteli voor de ver f·i.izi,ig tia.li
1

Ackersdij k ell de ,·ind plaa ts). Verder .-Ii,tht·iii.s,/Ii' (A,lir,1,11. 3, 6 ei 1 111 janilan tri 3 1 111.lart 1 829.

„·,1.1 rili eeti pleidooi vocir de a.illvaard i i ig e·ai i de vertrou welisregel . Ee,1 u its teketid e ,\·eerleg-

giiig \'ali Affer stotid iii

de (A,itrric·r thy Pays-Has \·mi 15 jaiiu.tri 1829. Weiiiig Nocirdeliuke

bladeti sch.iarde,1 zic h achter Van M.imien. zie de Ili·,·esdi,tal, jalittari 1829, p. 26-39.
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Iii het Zuiden begoti het besefte dage,i dat de mythe vati de door Vati Maatien
misleidde Kotiitig vals was. 1)it besef klotik door iii eeti rapport aaii Rotiie vati de
iliellwe vertegetiwoordiger vati de heiligestoel bij de Nederlandse regeritig, die juist
iii de pcilitiek zeer bewogeti periode tusseii halt-oktoher eti december 1828 iii de
Nederiatiden was gearriveerd. Fra ticesco (:appaci ni had zich ill 11 Ovelliber 1 828 sn el

en grotidig ingewerkt. Hij had gesprekketi gevoerd inet Willem I zelt- en zijii
roortiaailiste tilinisters ell het vertrotiweil gewontiell v.111 olider alidere de tiieest
itivloedrijke Zi,idelijke Katiierleden. 1)it had tiid gekost, redeti waarotii hij, volgeti
zijn rapportage vati 12 dece,iiber 1828 aaii het Vaticaaii, zijii eerste verclag over de
toestatid iii de Nederlandse kerkprc,viticie verla.it uitbraclit. 1)aariti gat-C:appacitii
eeti weiti ig v le ietide typeririg va!1 Wille iii I. die hij eeti uiterst berekenetide person ti
noeinde.

Hij is de nieest absolute motiarch ter wereld. die steeds de (irotidwet iii Lie hatici
lioudt eti deze met eeti werkelijk geraffi,ieerde sluwheid als whild gebruikt bij al wat
'1
hij doet tegel, de geest vaii diezelfde Groiidwet.-Iii hoeverre de prelaat deze uitspraak allee,1 baseerde op eigeri waartieniing. dan wei

hiervoor mede at-ging op zijn Zuidelijke gespreksparttiers valt nioeilijk te zegger).
1)e spraakiiiakende otitketining van iedere ti,inisteriEle veratitwoordelijkheid op 2
decetiiber doot V.111 M.iatieti zal heii) iii elk geval gesterkt liebbeti in zijii oordeel.
1)e uitspraak illustreert dat ook voor een buitenlandse waartienier de geest v.ill de

atitwerper van de C:rotidwet, Vati Hogendorp. zich niet liet verdrij\·eti cloor de
letterlijke itit|eg vali de Grondwet door Wille,ii I cti Vaii M.,atieti.
PARAGRAAF 2
STANDPUNTEN VAN EN EXPERIMENTEN MET COLLEGA-MINISTERS

Mitiister Verstolk vati Soeleti schreet op 26 jatioari 1829 aa,i anibassadeur Falck te
Lon d eii:

"Hoe zich deze ork.iati of hoos op ee,itiiaal gevort,id beeft, eti waarheen liij blaast,
i, tiiij tiiet (luidelijk. weshalve ik U niet geene bespiegeliiigeii zal ophoudeti.

Curieils was dat hij niet geeti woord repte over zijii net in eeti tiota :1211 Wi|leiti 1
vastgelegde detikbeeldeti over,iiinisteriele veratitwoordelijkheid. Verstolk hield zich
aati de regels, dat mitiifters niet gerechtigd wareri buite,1 de Konitig 0111 over
dergelijke zaken 111 et elkaar of .iii dereti te com m Liti iceren. Over de oiit ke mi i tig Va n
V.iii Maatieti iii de Tweede Ka,iier had voorzover bekend geeti vc,oroverleg
plaatsgevolideti tlisseli Willeill I eti zijii atidere 111itiisters. 1)ezeii vertiatiieti zoicts
destijdf uit de kratit. Voor 111111 reactie op de ontketitiitig vati Vati Macitieti koridell
zij alleeti op itidividuele basic terecht bij Willeiii 1,

-- J.P. de Valk eti E. Latiiberts ed.. Lt'urcs de Fratice>-ct, Ctipacrim, a,Vent di),h,niati,vic ct ititc'ril„,ity' dll
wilit-SiNe mi Roymime 11,!i des Pays-Bas, 1828- 1831, 14(;1', kleitie serie 110.53.1 )eii Ha.ig 1983,

p. 99. 'Tutto in lui 0 calcillo. ' Volgens helii schuwden de Konitig eli zijn ministers vali Jitstitie
eti lii,inetilatidse Zaken gee,i Illiddel oni huii doel te bereiketi. idi ,", p. 1 ( 14 1.
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1. De nota van minister Verstolk van Soelen
Op 23 jantiari 1829 braclit Verstolk eeti (verla.it) rapport,tit aaii Willetii I over de
buite,ilandse staackuiide der Nederlatiden.14 Het rapport bevatte, hoewel dat toch
t y p i s L h e e t i b i m i e t i l a 1 i d s e a ,, I i g e le ge t i h e i d w a s, o o k b e s c h u u w i t i ge t, o v e r i i i m i s t e r i l l e

verai it\\ o ordelijklieid, \\'.iariii I bleek dat Verstolk voorstatider was \·ati de itivoeritig

vati itidivicitiele tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid. Iii feite hield de liuttl eell
verkapte kritiek iii op de door Willetii 1 gesatictioiieerde otitkeniiitig vaii Vati
Maaiieti. Ook al was de betreti-ende tekst misschiell al geschreve,1 voor 2 deceniber
1828, toch \\ as er beslist moed voor iiodig deze te presetitereii aaii de Kotiitig 11,
de cotitroiiterelide oritketillitig vall Vali Maatieii in de Katiier. Verstolk Zoll Zijll
boi,dscliap, zoals bij zijii tittictie paste, zeer diplotiiatiek verpakken iii eeii opsotiimitig vati vi,br- eti tiadeleri eii zich zogenaanid otithoudeti van eeti eindoordeel.

Volgeiis de Grotidwer van 1815 bestotid er, aldus de tiota, alleeii initiisterifle
veratit\\'o„rdelijklieid vocir gewotie delicteti, tell Zij illell alle at-wijkitigen, hij
bed„elde iedere Khenditig of-overtreditig, vaii de Grotidwet daarotider begrepen
achtte. 1)e oppositie in de Stateii-Generaal was h it volge,is hem meer om de Etigelse
(lees: collectieve, PvV) verantwoordelijkheid te doeti. Hierbij vermiderde, schreef
liij, als het \\·are de iiidividliele, at-wisseletide werkitig vati het oppergezag iii ecti

saiizeiigestelde eii doorloperide. Verstolk doelde hierniee op de overgatig v.711
individuele (de Kotiitigdie zich ati\·isseletid vati individuele millisters bediende) naar
collectieve tiiii,isterifle veraiitwoordelijkheid, waarbij de mitiisters gezatiietilijk eti
doorlopetid vet-axitwo<,rdelijk wareti. Met vertiiijditig vati deze Engelse vortii, zoii
voorzien ki,iitien \\ ordeti iii eeti vortii die gro,idwettig iii de behoetteii vati de
regeri Jig k 0 11 ,·0 orzieii . 1 ) eze 1.,atste Zinstiede was cruciaa|, watit siiggereerde dat 11.1,1 r

zijii menitig het bestel tiiet meer 0111 itidividuele tilillisterifle veraiitwoordelijklieid
heeti koii.
Eeti eerste voordeel v.iii de erkennitig vall ilidividuele veraiitwoordelijkheid \\'ab.
aldits Vers tolk, de v rijlkid vaii de vorst tiaar believeti 111 60r 0 1- mi 11 der iii pers o (,il te

regereti. 1)e bedetikitigen vati zijn initiisters bespaarden heiii die vati de Katiier, die

uitei,idelijk de geldtiiiddeleti kon weigeren otii haar eiseti kracht bij te zetteti.
Verstolk bedoelde: gij kittit „ier tege,i het budgetrecht vati de Katiier £,p. Klachteti
te ge 11 d e regcri t i g ra a k te 11 d e i ll i l l i s t e rs il l p la.a ts r' a n de v 0 ri t, d ie i i i e e 11 a tge z „ ti d e rd c

steer bc,veti lict bereik vati beoordeling \·ati zijil c),iderdaticii verheven bleet. Het

aanzie,1 der kotiitiklijke \\·aardigheid

wi)11

daardoor ·at de Konhigaati persootilijke

itivioed 111 ocht verlieze,1. W at eell Koiling o rerliet aail 1 11 inisters, vrij willi g of\\'egetis

ziekte, je,igil ot-o,iervaretiheid eti dergelijke, moest tioodz.ikelijk c,tider de cotitrole

koilieti van etiig staatslicha.im, ineti kon mitiisters niet aa,1 ziclizelt-overlaten. Met
eell vertegeiiwoordigetide regeritigsvorill was di,orgaa ns de 111 ii i isteridle veratitwoor-

delijkheid verbotideti, vaii het titit waarvaii Etigelatid het grote \'oorbeeld Kati Deze
veratitwoordelijkheid stenide telislotte overeen 'tiiet de geest, eisen eri denkbeelden
der eet,w' eti leverde eeii tiziddel op zicli te verst.1,711 met de oppositie.

24

(;ciltitl:sttit k,·,1, IX-2-p. 51(1-513.
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Verstolk hield kortom een pleidoc,i voor de figitur van C.onstant, inclusiet-die,is
vierdetiiacht,inaarhij tioeilide geen tiaine,i. Verst„lk zette een duidelijkstap verder
dati Vati Hogendorp iii 1814, die overigens iii 1825 ook dicht bij de vierde macht
va! 1 (:onstatit uitk wa 111 tocti h ij iii et zo ve el woorden opschreet-dat ee 11 K 011 i zig zicli

alleeti met de hootilzaketi, met 'het geheel eti deti zamerihatig der zakeii' moest
benioeieti.-1

Wa( wareii volge,is Verstc,lk de iladele,i? 1)e juiste otiderlinge verlioliditig Vall de
wetgevetide eii de uitvoeretide maclit was een ptitit vati gescliil, datal het 11.c,tiieitix
rijk eii de meeste Staten der oudheid verdeeld had. Van dit vraagstuk was de hele
Fra,ise 11.evolutie uitgegaaii eti hit was de spil rotid welke de gebcurtenisse,1 e,1 de
elkaar at-wisselde stelsels iii Frankrijk eii Et,ropa van 1788 tot dan toe ( 1829) gedraaid
hadderi. Tot op dat illomeilt was nien er op het rastelatid ilog liiaar zeer gebrekkig
iii geslaagd een zodanige oplossing voor dit staatsreclitelijk probleetii te vitiden, d.jt
deze.,ati alle belatighebbenden voldeed eti verdere woelingen voorkwain. Watit de
bedoelde verantwoordelijkheid bracht niet alleen de persotien der 111itiisters, niaar
ook de regeri,ig zel forider het toeziclit van de wetgevende en de recliterlijke niacht,
alliatikelijk van de vraagof het (parleinentair) aanklachtreclit aan de Tweede Kamer
alleeti of aan beide Kamers sanieti toekwilili en van de vraag of de vervolging van
eeti aanklacht aaii de Eerste Kanier of aan de Hoge Raad werd opgedragen. Hoe
i

ii e t i d e a a t i k l a c h t e t i v e ro or d e l i t i g o o k i n 1 i c li t t e, h e t b le e f a l t ij d d e v ra a g o f-, b ij e et i

opgeworideii eti verkeerde ste,iimitig der ge,iioedereii, eeti dergelijke instellingniet
een verkeerde invloed zou hebbeti op het welzijn vati de natie. Wij haddeti immers

geeti tegetiwicht iii een hoge aristocratie eti een licliter tegenwicht iii de Eerste
Kaitier. Eell eii atider liog afgezien vati de vraag of de Stateii-Getieraal en de Hoge
11.aad. otibekend illet de sanienliang van de dagelijkse regeritig en op eet) ander
statidpi,tit gesteld, iii so,11111ige gevalleti niet otibevoegd eti bititeti st.,at waren de

handelitigeti van her oppergezag te beoordelen.
Het Britse voorbeeld was, aldus Verstolk, mitider op de Nederlandeti tciepasselijk.
wat met natile gold voor het Ziliden. alwaar zich door bijgeloof, overdrijvitig,

waatiwijsheid en het nabuurschap met Fratikrijk vele bratidbare stoffen liaddeti
opgehocipt eti waar zich eeti liberale eti katholieke oppositie ontwikkeld had.
Mitiisteriele veratitwoordelijkheid kon iii ons latid wellicht leide,i tot meer
de,iioc-ratische en tiii,ider i-tionarchale elementen dan in Etigelatid. De bedoelde
verait woordelijkheid zoii de regering n ii e!1 dati iii het juiste spoor kiinnen hou den,
tiiaar kon wellicht ocik kleiti,noedige tiiinisters tot te grote coticessies brenge,1 aa,1
ee,1 driftige ilienigte. iii de praktijk bestond ook geen voorbeeld vall de coitibinatie

vati ceti zelt-statidige regetit - hij bedoelde Willeni I - eti eeti veratitwoordelijk
mitiisterie. watit iii Etigelaiid haddeti de Koningen het dagelijks bectutir aati liziti
millisters overgelate11. Zoil bestultr liiet veratitwoordelijke I,iinisters het er beter
atl,retigeti? Was eeti cotitrc,le door de wergeveride en recliterlijke tiiaclit op de
regeritig eeti veilige le ids iii .1,1 1 Gat-zelft h et E tigelse ste Ise 1 niet eet i zekere otibestetidiglieid te zieti door tiieerdere qua geest illet elkaar strudige tiiinisteriele verorde-

" Hr. (i, ('cd., VI, p. 26.3 (hu schreet dit rotid 1825)
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ilillge'll vatillit 6611 kabiliet 50<.rt Ie breligeli? De olitwerpers vati de C;roildwet van
1815 liaddeii een zodatiige verantwoordelijkheid tiiet gewild en deze koii tiiet
zoticier groii,lwetslierzietiitig riordeti itigevoerd. Zo'11 herzietiitig was altijd
hachelijk, iii.iar dit gaf Keen uitsl,iitsel over de vraag ot-veratitwoordelijke tiiitiisters
tiier het belaiig vaii het land strookten. Als het belatig vaii het latid en de behoetteti
vati de regeritig her vorderdeii moest, aldus Verstolk, Willeni I coticessies doeti op

het putit van de itidividuele verantwoordelijkheid,

wat grote

voordeleii kon

opleveren, ook al zaten er bepa.dde risico's aan.
1)at Verst<)lk Willetii I heeft \villen overlialeil 0111 itidividtiele 111itiisteriele \·eratit-

\voordelijkheid te erkentieti eli 0111 daarinee tenig te koiiien op de liog receilte
otitkennitig van Vati Maanen vati 2 deceniber 1828, lijkt bevestigd te worde,i door
zijii latere Liitlatitigen. iii zijn 'Staackutidige ophelderingeii eii beschotizi·itigeii' v.in
tia zijii aftredeti iii 1841 schreet-hu dat hij 111 1829 de behoefte a.111 millisteriele
verantwoordelijkheid had gevodd en die via zijii tiota gullstig had willeii voorstelleti,
titaar dat de zaak well geeii gevolg had gehad.
Verstc,lk bewees tiiet zijii beti,og goed op de hc,ogte te zijil vaii de theorie. 111aar
tiog belaii gruker w. 3 dat hij de figitur bespreekbaar tiiaakte. Hij verli,ste deze li it het
dodeluke zwart-witratiotialistiic van Vati Maaiieti en het 'alles ot-tiiets'-niachtsdellketi vall Willelll I. Hijwas zicli tegelijkertijd omi,iskenbaar bewust van het gevaar
v.,1 Belgisclie hegetiiotiie via de Etigelse variaiit. Het is daaroiii raadselachtig dat
Verstolk de zakeii vc,oistelde aix„f-de oppositie, lees het Belgische bli,k, daarop ,tit
'as. 1 )ie siiggestie w.13 de ineest effectieve 111.itiier 0111 Wille,11 1 te late,1 volliardeti

iii zijii otitkentiing. hiitizers iedere stap iii de ricliting vati individitele ministeriBle
veratitwoordelijkheid bracht onverinijdelijk het gevaar met zich dat deze, bij de

aariti.ime vati de on3chendbaarlieid vati de Kotiitig, zou doc,rsla:iii tiaar de Eiigelse
figillir. De voorstellilig vati Verstolk itizake de Belgeii was oiiji,ist. Het Belgisclie
bli,k iii de Kaii,er was niet 'eii iii.isse' een uitgesproketi voorstander vaii de Etigelse

veratitwoordelijkheid. Meti eiste (eigetilijk al siiids 1815) de erketitiing vaii de
mdividuele vorin met als coiisequentie dat de Kotii,ig mdividuele mittisters, die het
bij de Kaitier verbruid haddeti door fouteii ot- at-gekeurd beleid. destioods Zou

vet"vatige,i. Uiteraard wilde,i de Belgeti daartiaast, vatiwege hilil iluinerieke
meerderheid, ook eeti iiieer represetitatieve vertegetiwoordigitig ii, de Katiier om
meergewiclit bij te kiltine,1 zetteli aati hilil wellsell. Van eeil echt hegenioniestreveti
w.13 echter geeti sprake. 1)aartiiee is tiiet gezegd dat dit streveti tiiet bestond eii Keen
aatih.ingers geketid heeft oilder Zuidelijke Katiierledeti. Het lileretideel L·ati de
lielgeii zal echter hebbeti beseft dat het tot daii toe domitiante Noorden, Willetii
voorop, zic|1 11OOit vrijwillig aan eeti Zuidelijke hegetiiotiie zou oliderwerpeti.
Meti begreep waarschijtilijk dat iedere poging daartoe bij voorbaat kansloos was,
011idat het Noordeti het tiooit zover zoil lateti koliieti. 27
1

1" (:t'ch'n6-ttikken, X-4-p. 5.
2- A.J. Ventieersch, 'Willetii I eii de pers iii de Zuidelijke Nederialiden', iii C. A. Tatiise eli E.
Witte (eds.) Statits-fit X'aticporittifit' iii 11 ilicm /'s Ki,iii,tivilk, Brussel/Baarti 1992, p.3 1 1 1-321,

ilieetit. d:it de Belge,1 vatiat- 1828 uit wareli tip de hegetiiotiie: rgl. ook E.H. Kossit).11111, l.*

Lute Li,id,·u /780//980, im·t' lf,·init·,i Xed,·rhi,id ri, Bi·(Vic, I. Atiiiterd.ti,1 1986. p. 13(1, de
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2. Het experiment niet minister van Gobbelschroy

Mede door zijii beleid met het-/otir,ial dc Bri,xr/h·s had Vati (iolibelschroy zich als
een pri,gressieve mitiister weteri te profilereti. Zo koli de itidruk ontstaati van eeti

ci,nipetitie tusse,1 hem en Vati Maaneti, alsof zij geheel verscliille,ide priticipes
aatihitigen eii op growid daarvati stredeti otii invloed op het beleid vati de Kotii,ig
Het zou, zo hoopteri veleti iii het Zi,iden, sleclits een kwestie vati tijd Zijrl ot- de
jotigere, 'liberale' Belgische minister zoii de overliatid krijgeii op zijii verachte
Hollatidse oppotietit. Schijn bedroog, watit tiiets was nii,ider waar. Vatiwege zi.iii
flexibele. opportiliiistische persootilijkheid was Vari (;obbelschri,y geheel iii de
laclit geraakt vaii Willetii I. 1)it blijkt bijvoorheeld uit het feit dat hij. eti niet de
11

geesteliike vaderervati. Van M.zatien. iii decetiiber 1827 de prealabele soevereitiiteit
zoil presetitereii eti toelicliteii iii lie Tweede Kamer.3» Van Gobbelschroy zoii zich
steeds zonder werkelijke tegenstatid onderwerpeti aan de tactiek van Willem I en
zich zodoende, o,idanks zijii liberale beginseleti, etikele jaren lateii gebruiken als
zoethouder voor het Zoiden.'v Niet iedereen in het Zuiden trapte eriti. Het
Tweede-Kamerlid Dotretige sprak een waar woord toen hij bij het bekend worden
vati dietisbetioeliling iii 1825 Van Gobbelschroy dadelijk eeti 'konitiklijk creattitir'
111

n u e 111 d e .

Ook

wareti de beide ministers niet iii een zware otiderlinge beginselstrijd
gewikkeld, dat wilde niet zeggen dat er Keen onderlinge concurretitie bestorid. Van
Maatie,i heeft het altertiatieve persbeleid van Vari (lobbelschroy waarschijtilijk tiiet
al

lede ogen aatigezieti. Toen iii 1828 de Zuidelijke oppositie toenatii wist Vati
Mantieti terrein terug te wititien bij Willetii I eii hergal-deze hetitiitiatiet-itiz.ike her
persbeleid aan Justitie." V;iii Ciobbelschroy en zijn (:a:ctte (:i·ill·rate des P itys-Bits
moesteii vatiafdat monietit weer 111eer iii de pas lopeti met de atidere tak va11 het
persbeleid, die Willetii I er 5.itiieti Iiiet V.111 Mantieti op tia hield. 1)it betrot- tiiet
name het beleid dat gevoerd werd via de regeritigskratit de Nati„,1,11. welke iii tiiei
1829 verscheen.

Op het hoogteptiiit van de opwinding over de o,itkennitig vati Van Mmneti, begiri
1829, voerdeti Willetii I eii Van Ciobbeltchroy eeti staatsrechtelijk experinietit t,it
door schij,ibaar eeti nie,iwe weg in te slaan. Blijkens ee,i public-atie had laatstgenoetiide de Koliing verzoclit een door heni vervaardigd onderwijsrapport vaii 31
jatitiari 1829 openbaar te mogeii maken. Dit was cen o,igebritikelijk verzoek, gatliij toe. maar vatiwege de bijzotidere oiiistandigheden meeride hij eeti tiieuwe
hatidelwijze te tiiogeti vourstellen. Hij schreef:
....

ikbeschc) u w eetie opetilij ke behandeli ii gals tothet weze,1 der vertegetiwo ordigende

regeri,ignortiieti behooreiide. O,ider welken jortii itieti haar ook begeere. ik

ilelgische oppc,sitie +cheeti uit op "eeti absollite Iklgische overitiacht iii het Veret,igd
Kc) iii:ikrijk
Hoofilstiik 7, paragra.if3, purit 1.
" Vati (;obbelschroy zc,u tuswiltijds vaak zij,1 otitslag hebbe,1 aa,igeboden aaii Willeni I.
"' 1)e (irovestins, Li (:oillerilill' de Ii,ildics. p 1(0.
1-:rederik*, M.1114,211.,tic et, iliti,r,11.,tie, p. 1-37.
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schrocilii dezelve iii geetieti deele. nocli watde begiii iele ii, ni,ch wat tii ij tic haii delwlize betreft; eii ik z.il volgaartie, zlio.ils het beta.1,1it, die itizifteii eti ra.idgevitigeli foor

millie eigeiic reketittig Iieiiieti. 011)dat zij bil mij op itinige overtiligitig berusteli. I. /2
Wilde Wille!11 1 ecti coticessie doeti ofslechts wat druk vati de ketel lialeti? Ik tieeiii
aan alleen het laatste. De geciteerde slottrase vati het rapport wekee, zoals Vati

Gobbelschroy eti Willeill I nioeten hebben voorzieii e„ beoogd, de itidri,k dat
daariiiee at-stand genollien werd vati de ontketiiiitig vati Vati Maatien. Betekende
dit welliclit dat Willeill I eitidelijk gehoor gat-aaii de ruiiiidenketider Vaii Ciobbel-

schioy? Vatiwege ilie suggestie werd de publicatie iii het Zuideii niet gejiticli
otitvatigeti. " 1)e populariteit van Vati Gobbelschroy steeg met sprotigen en de
Zuidelijke kratiten tracieti iii vergelijkiiigen tusseli hitii liberale kaziipioeii eti zij 11
geliak tegetistatider Vati Maatieii. 1)eze laa[ste schreet-op 8 1-ebruari 1829 Jaii ilifell:
"(.)1ibegrupelijk is het, dat Z.M. iii dezeii stalid vati z.ike,1 zijtie 111iiiisters liiet eelis
bijeeti rc>ept tot oliderli,ig Liverleg; ieder otizer werkt geheel op zich zelve e,1 wij
w'eteii mets vati ilialkalider."

Hij 11.id, 50 hi eet-h ij, h et rap port vati Vati G obbelscIii o y uit de kra n te 13 lereii ke 11 11 (311;

het ilot ovei· vera H two ordelijklicid Kati Ii,i n ijterj weril vi)|ge I is |ie,11 doo 1 \·ele 11 ze er

verkeerd op ge vat, watit het gizi g 11 iet over verati twoc,rdelijkheid a.,11 de Kaiii er, tiiaar

aati de Koniiig, aati wie het rapport \Ias uitgebraclit. 'lk houde Nkt vati die
dubbelzi,itiighedeti'."
V.iii Maatie,1 als v 001 statider rail o liderli 11 g overle g tilsseti Iii iliisters, voorw·aar ee n
geluid dat met eerder rati deze bewi,ids,11111 was vernonieti.3, Maar er veranderde

tiiets eti het H·as sticl itic[ de poptilariteit v.111 Van Gobbelichroy geda,in. Zijii
vrietiden verweten heni latlieid. Waaro,11 die,ide hij iliet Zijll ontslag iii, als de
K o n i 11 g 0 111 w.% v o or red e ti dati c) ok iii e t tO[ verdere coticessies

bereid was?'" Iii eeii

2 Eeti gedeeltelijke Frati,e ver+ie Ata.it al-gellrukt iii (,2<hwkittikke,1. IX-2-p. 522..ilw.iar
ver\\ i.izilige,1 lia.ir gepubliccerde versie.. Het Nederl.ilicihe ungilleel bevitillt Zic|1 111 NA.
Stdabjecretarie, 3133, Litt. A, Exh. 31 -bitiu:iri 1829. 116 en i0 di,or Van (;c,bbel0chroy
o i iderteketid. It i dicti3 briet dai i Wille i ii I van 3(1 jatittari reti:reerile hij aal, ec 11 0 11 derIii,u d v.111

''

de dag d.Iarvocir eli drolig 1106111.1.Ils Jail ,)p openbaannakilig. Volgeili Colelibrailder i, de
3 li,trersic iii eeti ionti·retitie ilkt de K otiitig op 3 I j.11 iii ari va,tge<teld. K ll)pt ilit 1.1.1 £3 k. li.ill
heeft V.iii (,ciblklschri,y bet .idvies, resp. de 514)tfortiizile drie keer tiiet dc Koiii,ig be0prokeii.
1)c (.'olimt·, th:, P,Iy>-B,IS Vati 4 tebruari 11.1111 de publicarie i,itegra.11 op eli wudde cr op 5

tebritari ce„ clithousiast artikel Jaii. Het intiiisteric keerde citidelijk terug tc,t de .'are
prim·ipe ! (lok over de ilihoud vati liet rapport, het gilig otii de vrijheid vati &)liderwus, was
veel te doeii. Te Utreclit verscheeti ill t-ebruari 1 829 eet i ve nalitig vati eeli serie artikele n over
deze oiidem·Usliota. verta,ild i,it ile (:011,·ner ch' la Ah·ilse c),ider de titel: 1 81'11,1,·diec· v,·r/1,1,ide/i,teen dirr hi·t bimiliti· 1,crs/,IR ,·,u, ch·n .ilinist,·r L. pan (iolib,·/schri,Y aa,i di·,t k,i,ting, e,·ila.Vit·ckenci -ft)

i,l,t,wrij 1829.
"

(i,·chitk titkke,i, IX-2-p. 532.
Vati Maaiieii zal eeti Kabitiebraad hebbeti bedoeld, watic de Mi,ii,terraail stotid o,iderlitig

overleg, behalve iiizake wetgevitig, iiier rrij.
'

V.111 (;obbelscliroy ichreet-op 6 tiiei l 829 aaii (i),id-collega) 1)e Grovestitis dat er 6011 Iiian was
die zieli groter waande dati ee,zieder, eti gij \ eet wie ik bcdocl. Hij cloelde „p Willeti, 1,

waartegeti hu ketitielijk liict op durtile. hizijtia,itwoord vati 15 ti,ei prees l)e (;ri>vesti,ishet
rapport vati 34 I jan uari, niaar rroeg ook ,#·aaroiii Van Maa tie,is otit4lag was uitgeble,·eli? Zij
beiden in JOii Miiiisterraad koii liiet 111eer. KB. 1)c (,ro,·estin„ 75 1 ) 26.
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persootilijke notitie vati septetiiber 1829 formuleerde Van Gobbelschroy wat hij
versto,id otider mitiisteriele vcratitwoordelijkheid. Hij Zag deze als eeti morele
veratitwoordelijkheid, de verplicliti,ig vaii iedere ti,itiister zijii dadeti eti de

begitiselen waarop zij gebaseerd wareti, iii de K.imers te verantwoorde,1 bij
gelege,iheid vati eeti oriderzoek m.ir zijn bestitur of bij iriterpellaties, die daarinee
verbatid hieldeti. Deze verantwoordelijkheid vereiste rioodzakelijkerwils dat de
d.adeti die eeti illitiister 1110est verdedige,i op zijn eigen priticipes en overtuigitig
gebaseerd wareti, zodat zilti z,itleg eti verdedigitig eerlijk en krachtig kon zijti
011 tbrak die overt 11 igi ng ot' moest 11 ij daar tege 11 inga;iii, d.1 11 kwa,11 een minister iii

eeti valse positie te verkeren en kon hij zijii portefeuille iiiet behouden. Wie ecliter
de veratitwoordelijkheid verder wilde uitbreideti, Zot, als het ware het recht op het

otitslag van ininisters naar de Ka,iier overbrengeti, wat gelijk sto,id aan het
oiiiverwerpeti vati de (;rotidwet. Bimiell otize wettelijke orde was het volgeris Vati
(;obbelschroyonniogelijk de niorcle veratitwoordelijk te verwerpell.'- Mitiisteriele
veratitwoordelijkheid vatte hij k ortom cip als een s oort vati gewetetis zaa k vooriedere
m iliister persoorilijk, wat tieerkw,ini Op eell V|licht ill het voor alidereii c1tikenbare
geweten. Willetii I had trotiwens zijii iiii,iiRters tot dati toe zelfi iliet toegestairi oiii
iii de Katiiers openlijk de morele verantwoordelijkheid voor huil a.indeel iii het
regeritigsbeleid op zich te tieitien.
Mede door deze volstrekt onnatuitrlijke toestand ketiden de rangen van de hoge
aiiibteriaren itiniiddels uitgesproken voorstatiders vati ministeriele veratitwoordelijkheid. Atiibteimar Vall Ewijck (van utiderwijs) durtile er opetilijk voor uit te
konien tegenover notoire tegenstander Vati Assen. Cietie schreef aaii deze dat hij
het oliitretit de verantwoordelijkheid vati illitlisters niaar halt- ('anibtelijk' voor
'lieletiiaal tiiet', PvV) niet hetii eens was. Ook .11 was deze veratit\\,c,ordelijklieid tiiet
duidelijk in de Grotidwet ilitgedrukt, het tegetideel storid daar eveimiin iii. Met Vaii
Hogetidorp ilieende Van Ewijck dat het begitisel iii de (irondwet was itigeweveti
eli tiiet otitkend kon worden. hoezeer hij de mening van Van Maaneti ook
respecteerde. Erketining vati de figutir was volgetis hein evenzeer iii het welbegrepeti belatig vaii de konitiklijke niacht als iii het belatig vati het volk. Al tieti jaar zag
hij de grote tiadeleii vati het at-z ,nderlijk operereti der iliinisters. "t

3. Een superminister en de trechterkoning, het experirnent met minister Van Tets

Mitiister vati Fitia,kien Vati Tets overkwam het dat de Koning zelthem (zogenaatiid) aanbood iets van Zijil macht af te sta;in. De regering had al op 25 oktober
1828 het eerste voorstel voor de tietijaarlijkse begroting aaii de Tweede Katiier
aatigebodell. Bijdie gelegenheid was Van Tets daar voor het eerst opgetreden als
opvolger vati de iii april 1828 (i,i het harnas) overleden iiii,iister Appelius. Vati Tets
zei iii de Katiier dat hij de zaketi heel anders zoi, aanpakkeri dati zijii voorgatiger.

Otitleetid aai, A. vari Rot,ij, P.LJ.S. 'Vatigobbelschroy, Miiiister van Bititietilatidse Zaketi.
1825- 1829: utigepubliceerde thesis, Vrije Utiiversiteit Brussel 1968, p. 226.
(:Adriii'st,ikbc,1, IX 2-p. 945.
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Openlieid was Zijil devies." De vroege incliening gat- de Kainer alle tijd oni de
voorstelleti rustig te bestiideren.41' De atilelingeii vaii de Katiier ontvitigeri de
begroting zeer ongutistig. 1)e mooie praages vati de ilieuwbakken ininister kotideti

liet diepe watitrouweii tegeti het fillaticifle geniallipuleer vall Willeill I iliet
wegtienieti. De Katiier had bezuinigitig verwacht, iii.iar kreeg het tegetideel
voorgeschoteld. Belialve het Zuidelijke blok keerdeii ook vele Noordelijke leden,
aatigedi,id als 'bezuinigers', zicli tegeii het voorstel. Willeiii I koii niet otitkotiieti
aaii drastische 111aatregeleti. Zegt U het niaar Majesteit, was het atitwoord vati V.111
Tets, eeii derde vaii alle sta.itstiitgave'li giat op aaii retitebetalitigeti eii at-doeliitig v.iii
letiitigeii; ee,1 derde deel slokt h et leger eti de niarine op, waarop U ii ie t wilt korte 11 ;

er nioet daaroiii eeti 111iljoenenbezuitiigiiig gevonden wordeii op her tiog overblijvende derde decl en daar dreigeti al tekorten:' Er bestond kortoni eeii impasse.
Erzoiideti li ,e dati ook ee,1 zeer krachtige liatid eii zware bevoegdhedeti nodig zijn
\·c,orde o tivertiiijdelijk liarde aanpak vai i deproble,iieii. Willein I liet zicli ceistdoor
a iii bass adeur Falck te Loiiden voorlicliten over de rol \·ati de Etigelse minister vati
Fitiaticifil.+1 Vervolgetis verhiet- hu bij Kotiinklijke Besluit van 1(, ap ril 1829 V.iii
Tits tijdelijk tcit supertiiitiister c,ver alle departe,iietiten en verleetide hem o,ibeperkte bevoegdliedeil. 1)it besluit bevatte tevens de \·olgende opvalletide bepaling
Art. 3. 13ij lie vereetivoudigi,ig der wei·kzaaitihedeii, zal (,ok Tr·ordeti gelet ,)p Otis

verlatigen, ont, door atknijdi,ig ot- overdragt vaii voor Otis min noodzakelijke
beiiioeyingeti, ruintereti tud a.111 de beliartigiiig der grootere aatigelegetihedeil vall

den St.lat te kltililell toe\ ·i.iden.

4/

Was Willem I werkelijk vaii plati werk Jan zijii tijinisters te delegeren? 1)e Kanier
lict zich 11iet zo maar beetnetiieil. Men had te weitiig vertrouweti iii de plooibare
Van Tets 0111 te geloveti iii coticrete bezuittigiiig en mell geloof-de eveniniti dat
Willetii I werke'Uk een stap terug zou doen.+4 Toch zat er eeii kerti van waarheid
iii de geciteerde bepalitig, De Koiiing zell-liad, volgeris de geheiti,e toeliclithig vaii
Vati -I'ets, verzocht zijii i timatig zware last te verlichteti. Iii eeli vati zijn vrijwel
otileesbare persootilijke m,tities uit deze periode schrect-Willeni I dat nieti op moest
94,
hotideti de Kotiitig 'als trecliter te gebruiken. 1)it was Keen eerlijk vcr\\·ijt, waM
door alles zelt'te willeti beslisseti h.id Willetii I alle 11.,ar zicli toegetrokketi. 1)e al
te royale trechter had zodoeiide de zuigkracht gekregeti van een zwart gat, dat

'"

(.'vitrric'r di's /'ays-Bas, 12 tic,vetiiber 1828, de 111iizister had iliderilaad elitge gelieiliie,1 prij3

'

gegeven.

' H7'K 1828- 1829. p. 17 (25 oktober 1 828).
" (A·de,ikstitkkc,i. IX-2-r. 555. Vati Tets Jail de Koning 4 april 1829 (de geheitiie toelichthig)
Op 24 litaart 1 829 vroeghij aait Falck te Lotideii ;\·at de pl,sitie wa, van 'deit eerstetilord der
4

t re s o r i e ' te,1 <)pz i c h re v ai i zij i i c o l l e ga ' 5 ? 1 ) e z e .111 twc il ) 1 d de i k >g de ze i til e d a g ! Gt·dcti ks,1 i k l t·,1,

IX-2-p. 54(,-547 eti 552-553.
KB vati 1(1 april 1829,39, iii (;erretsoii, Grot·,I wit Pritistt·rcr, Bt·sdit·iden, 1, RGP 93. p. 298„
.

3(MI; NA, Staatssecretarie, 3172.
C;erretson, lili·111, p. 31 11 e.v.: ook voor het gcko,ikel rotid de sluititig vaii de zittitig
Eigetiliatidige aatitekei,itig vat i de Ko, iing. z (,i ider datu 111. zo lider pia.Its, volge,15 a.1 11 teket i ilig

vali Hotitiiati v.111 de Koziiiig 'ter bewaritig otitvatige,1 18 111ei 1829', NA, St.lats,ecretarie,
(,811.
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itiiplociereii otider de aatigezogeti tiiassa.
Willetii I wilde wel zijii

werklast last verniindereti, tiiaaritiet zijii iii.icht. Niets wijct erop dat hij wrieus vati
pl.iii is geweest werk te delegeren xin Van Tets.4- Om dit te illustrere,1 tiiaak ik hier
iiog !1ielding vati eeti weiriig bekende kotiinklijke circtilaire aati alle mbiisters vati
8 juli 1829 (no. 78) die ter verlioging van bet tempo voorschrect-dat. behalve de
collega's. ookdeledell vati de Raad vati State moridelitigititi,rtiiatie konderi vrageti
vati niitiisters. Clitig het 0111 opdrachteii van de Koiiitig, ilati was voort,1,111 zoveel
mogelijk gezametilijk illotideling overleg ttissen liiinisters oriderlitig en tussell
mitiisters eti staatsraden hoofdregel
"Zoo doetide zullen alle o,iderwerpen belitit>rlijk tliteetigezet en tc,egelicht. c),ider
Zijner Majesteits aatidacht koiii en, en Hoogstdezelve zich hi staat bevitideii om met
gerustheid eti volkotiien ketitiis vati zaketi zcitider verder olitslagtig oliderzoek. ti,t
het lietiieli eetier beslissing over te gaa11. •,48

Hetis duidelijk wie de touwtjes iii handen hield. De zitting vati de Tweede Kanier
was medio tiiei 1829 gesloten, n,id,at het voorstel voordetietijaarlijksebegrotirigillet
grote meerderheid was verworpeti. 1)aartiiee was het ook gedaan met de reputatie
vati Van Tets, de Cotirricr des Pays-Bas van 18 mei 1829 sprak van de 'grindetir de
5(,11 djsastre'. Van Matitien had bij de verdediging van de begrotitig verstek lateti
gaa,1.4" Volgens de Rtissische anibassadeur otiidat hij iatigeslagen was eti olii te
voorkomen dat zijn aatiwezigheid verbittering zot, oproepeti e,1 daardoor nadelig
zoit zijii voor de stetiiniing in de Kainer.'" Veel wees crop dat de geschiedetiis met
de tienjaarlijkse begrotitig iii 182() zicli zo„ herhaleti.
PARAGRAAE· 3

HE'I' EINI)E VAN liE'l' "r'Al.JOE' VAN I IE'I' NC)()Ill)EN

1. De aanleiding
Het deb.it over het voorstel-D, BrotickBre tot at-schatlitig van de gehate perswette,i
en de daarop volge,ideontkenning van mitiisteriele veratitwoordelijkheid door Vati
M.,atieti it, de rweede Kati,er doorbrak bet tahoe. Toegevoegd aati de lijst van
grieve,i vati het Zuiden, kwant de figitur via een grote petitieactie" op de agenda
r·ati de Tweede Kaiiier eti was daar iii febrtiari 1829 1.11 de orde. liij dit debat gi,ig
het 0111 de vraag ofvolstaati zou worden met 'overgaan tot de orde vati de dag' (lees:

"' J. Stetir, 'Staamecretarie eti Kabiner des Konitigs citider Willeni I' B.11(;H 84 (1969), p. 97.
stelde vast dat Willetii I otigeveer H25 strekke,ide tiieter archiet- tialiet.
'
Voor eeti .1,iotiienie reactie zie: 'Vrije ged,achtel) vali eeli vriend zijns vaderlinds over het
besluit v.111 de,1
.
'

1(1 april 1829', iii: Staatssecretane, 572(1.
Ik tri,fee,1 exeniplaar a,111 iii NA. Vati Maatieti (191)11). 114.

Hii was wel a.itiwezig geweect bij de behatidelitig vati de 111iddeleliwet v.1,1 de tietijaarllikse
begrotitig 182( 1- 183(b. H /K 1819- 182(I, p. 131.
G,·dti,ksti,kke,1, IX-2-p. 373.

' Het .ialital petities 01,1 erketitiiiig v,in ti,itiisterifle verantwoordelijkheid was timar kleiti. Ilit
had renii ciedelij k allex te tiiake 11 liter de .itigst roor repercussies bij verzc>ekers e n getuigde iii et
vali ger)11ge iliteresse.
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negereii), 'neer|eggitig ter griffie' (lees: eeti zaak waar K.inierledell op nlochten
tenigkoiiieti) of di,orzetilling via eeti adres aaii de Kotiing kiieitide de regeritig
voorstelleii te otitlokketi. Zilidelijke Kaitierledeti grepen deze gelegetiheid ecliter
gretig aaii 0111 uitvoerigitih oudelijk op m in isteriele verantwo ordelijkheid iii te gaati.

TUdetis dit debat iii ti·briiari,iiaart 1829 Olitstoild eeii sclieur iii het Nc,ordelijke
bli,k.,1 De o,igesclireven lVoordelijke zwijgplicht werd daarbij niet alleeii doorbrokeli, etikele Noordelijke ledell kozeti zelts c,pe,ilijk de zijde der Belgeti.
2. De moedige Luzac en de wankelmoedige Van Alphen
Het Ka,iierlid 1)a,iiel kati Alpheti ra.ikte 11.,UW bevrietid 111et zijii jcitigete liberale
collega Litzac, die iii oktober 1828 lid van de Tweede Kanier was gewordeti. 1)eze

1.iatste had iii Parijs gestudeerd eti was volgens zijii levetisbericlit doorktieed iii
:,
'llritsch eti Fratiscli (:otistitutioiieel Staatsbestuiii'. Luzac was niet, zoah Van
Alphen, belast door de geschiedenis van de jareti 1815 tot 1828 eii hij besette dat
het folistiie vati Willeiii 1 0 11 hoii d haar was ge\\·orde n. H ij wetiste de ontke 1711 i ng va 11

tiiinisteriBle veratitwoordelijkheid tiiet te acceptereii, watit d.iii kw.,111 inen, zoals

hij later dat jaar m de Kaitier zou verklareti. terecht iii eeli zuivere absolute
1110,iarchie.'4 Hij werd de leider vati eeti bescheideti groepje Noordelijke Kattierle.5
taboe op tilinisteriele vet"antwoordelijkheid zou doorbreken.

d e t i d a t h e t j a r e 11 l a t i ge

Vati Alpheti zei op 28 ti·bruari 1829 ill de Kaiiier dat de figi,ur vaii de initiisteriitle
v er.111 tw· o o rd e l ij k h e i d n i e t i i i d e (; 1 (, i i d w et s to ti d, 111 a a r voegde ho toe. dec)liverantwoordelijkheid van de mi,i,sters sto,id crevenniiti ill. G.C;. C:lifford verklaarde zich
op dezelt-iii d ag r Hor eeti we ttelij ke rege litig vati on sclietid baarlieid e 11 vera 11 [\\·c)01 -

delilk hii d iii C:ollo t d'Exu ry ze, dat h ij dc figtiur, ook al zw e eg de (: 1 0 tici\\·c L to I
lict \\'czeii 5 111 ecii groticiwetteluk regei·itigssteliel rekeiide."' ( p .3 11),iart 1824)'
herhailde Llizac dit Gtatidpullt eli gaf daarbij eeii 11iet 111is te verstatie toe|ic|ititig.
„·aariliee hij als het w·are de leldilig lia,11 v.iii de Iit)11-,ulitimnis[eli.'S t)eze kwestic
nioewt iit, 11,a.iree,15 eitidelijk geregeld worden. zei hij dapper, tiiaariii een briet-aati

V.iii Asseii eiketide hij dat hij voor deze

-

grote

sprotig al zijn moed had moeteti

Iticidenteel hall eell Ncicirdelijk K,ii,ierlid zicli .11 wei ee,13 \'enpri,keti, zie H7'K 1826- 1827,
p. 264.1-)oliker(:urtius \·ati Tietilio,·cil. 1)eze uitlatilighad ecliter. alt|1,1,13 \'oorzorerbe,f·dard,
weitiig otii her lijt-

- C;.W. Vreede, Levelisberigt van Mr. Lodewijk Chyper Luzac, Ha,idili,le,·,1 v,m dc .Al,iats,haly,i i
"

dc'r .\'c /c,·/,itid„h,· h·m·,L'titicic'. 1 862, p. 1 HH.

Hl K 1829- 1831 1. p. 443. ( 15 decetitber 1829).

Zijii liberale liiedest.ilitierj durfile,i tliet zi, di,idelijk eii expliciet als Luzac op het (,iidem·et-p
Ill te gaall, daarbij het statidputit vati Vail Maatieti opetilijk ter disc uvsie te stelle,1 eli het
priilcipe zelt-voor i)iltwijfell,Jar te verklaren. Op 27 t-ebritari 1 829 jpr.ik l)<)liker (- tirtius ,·ali
Tietihoveli zicli uit voor eeti jijorele tiii,iisteriele veratitwoordelijkheid, itilieretit .lati leder
represetitatiet'stelsel. Zijii statidpillit kwaii) lieer £)p eeti dooie Ilill#.
" HlK 1828-1829. Vai) Alpheii, p. 371, Clitti,rd, p. 372. C:ollot d'Escun·. p. 373-374.
'Vreede, Levt·,ist,cret Litzat·, p. 198-199, dateerde deze ilitlating v:iii Liizac op 2 decetiiber
828,111.iar hij citeerde dieiis tekst vaii 3 Iiiaart 1829. Luz.ic voerde op 2 deceniber 1 8281,iet
het woord iii de Tweede Kati ier.
" H-I K 1828-1829, p. ·1(15.
1
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verzanielen."' Van Alphen drotig op 5 iliaart aan op een uitdri,kkelijke, pilblieke
erkeiining van de kotiitiklijke onschetidbaarheid 'avec les colisequetices qui scrotit
prollvcies tiecessaires

.

.I

De belangrijkste cotisequetitie daarvan was dat de 111itiisters

dati veratitwoordelijk wareii, titaar waarcitii dat dati tiiet opetilijk gezegd? Vati
Alphell heeft zich 111(,gelijk ling steeds gebunden geacht aa,1 een zwiigcode, eeti
gelofte (,fwat hetook geweest 111ag zijii dat Noordelijke Tweede-Katiieriedeti sitids

citid 1817 deed zwijgeti ovii- tilitliGreriele veratitwoordelijklieid.
Luzac vond minder dan tien Noordelijke medesta,iders eti werd naar eigen zeggeti
voor.lacobijii uitgekreten."' Cieen wotider. ititussen bestoiid het Noordelijk blok
vati de Tweede Kamer voor eeti belatigrijk decl uit een zwaar gei'tidoctrineerd
gezelschap, dat zijn oreti liet hangeti naar de regeritig. Luzac tioemde deze collega's

spottend 'slaatse ministerifle stenimachities'. die atkeer verwekten in het Zuiden
v,inwege huti stuitetide initiachting voor litin Zoidelijke collega's. Hij doelde inet
iiame op Noord-Hollandse Kanierledeti (lees: boeren), die tiog nooit buite,1 hun
stad of-dorp, laat staan over de grens (v;iii het kotiinkrijk) waren geweest. «l
Ltizac zag de gevaren van de door hetii beoogde tiiitiisteriele veratitwoordelijklieid
tlietill. walit hii dacht. v66rde af-sclieiditigalthans, tiietaail collectieve verantwoordelijkheid. Op 18 april 1829 sclireet-hij aa,i Vati Asseri:
" 1 ) ieveraii twoordelijkheill z.,1 datiook m oete ii erketi d zijil,dehoofdtrekketibijreii e
wet geregeld worden; dan weet men waaraati zich te houden. en het geschreeuw
hottilt op (...).en alroos zal het waar blijve,1. dat de schrik v ,or die recponsabiliteit
zeer liuttig is, eli del] miiiister het regt eii de,1 magt geeft 0111 aaii de fotiis zeer
verkeerde wil des Konings te weerst.ian. lk kati mij liiet begri.ipeti waaroni niei, hier
ozer dubieereti kati. Zowel als Koliitig eti als Mitiister zoude ik hierop gesteld zijii;
en wei zorge,1 dat men gee,1 reden kon vindell om het principe toe te passen: ik zou
dan beste goede vriet,den willeii zijii met cle geliet-de vertegenwoordigers ran mijne
betiiilide oliderdaneti. „61

Ltizac dacht met andere woordeli op dat momelit geheel iii de geest vati Vati
Hogetidorp, op wiens grondwetscotiimentaarin zijti Bijd raecit vaii 1823 hij zic-h ook

'

'

()p H tii.iart 1829 sclireet-Luzai- aai} V:i:i Asseti: "C)iize N(,c,rdelijke gedeputeerdeli liii0trou„·el, de Zuidelijke hi·cieders a/ti,i,s en het i, bij,1.1 0,1111(,er/ilk he,1 te doen erken,ie,1. dat die 55

medele,le,1 ti,ch niet alle,1 Jecht en valsch zij,1. (...) Ik hi*b :11 ,11ij,ie .ta,idv.iftigheid tiodig
geli.id. (,iii bij Ii,ijii \·oc,rtiellictl te ,·c,lharde li el} 111ij cle cclial,ipere :1:ilitiierkiligeii ii,i.itier
colleg,i's te ge trtioste Ii. Na latiKe cive m·egi iig lieh i k gesproketi.- U13 Leideti. p.,piereti Luz ac,
131'L 1562.

"' H7'K 1828- 1829, p. 433. Luz,ic aati Vati Asseti. 8 tiiaart 1829: "Collega Vati Alpheti lieeft
zieli curieus iii deeze gedrageii." hi een brief- va,1 2(1 titei 1829 schreet- Litzac Liver Vati
Alpheti "die itim is geheel het spc,or bijster." UB Leideri, papiereti Li,zae, BPL 1562.
"' Luzac .mii V;iii Asseti iii de brief\·an H iiiaart: "lk beti tiu, hij de Brahanders, m,algr-6 mc,i in
de gratie gekotilen. (...). 1)och juist die vrietidschap. vati welke solii< zoo goed partij is te
trekketi. 111aakt dat vele N<,cird-Nederlanders litij sclluills aalizierl, en illij vi,or een jaccibijii.
eeli oproertii:iker, uitkrijte,i.- UB Leide,1. papiere,i Luz.ic, HI'L 1562.
62 (li,tleelld aan Vreede. 11·14'ils/4·ritht Litzar, p. 1 89-191.
"' UB Leide,1, p.ipiereti Luz,ic, Iii'L 1562.
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iii de Ka,iier had beroepen. Het verschil iiier 1823 was ecliter a.7iizienlijk. Vati
Hogetidorp Was in 1823 een ectiliiig geweest, die zijn opvatting wei had gepubliceerd, inaar die daar iii de Kanier tiiet over had gerept.h. Was Vaii Hogetidorp tiet
als Vati Alplieti sitid, 1 8 17 gehoucieti aan de zwijgcode ofzoil hij, war ik waarschijii-

lijker achL uit vrees soor de Belgeti toch steeds ook gezwegeti hebbeti over
iiiitii3rerille veratitwoordelijkheid? Hoe dati ook, als iiieti de stetiinieii \'ati hit
Zuidelijke blok, sitids medic, 1828 bestaande uit een ,itiie tusseti de liberalen eti de
kailioliekeii, \·eriiieerderile mi-I die rail de groep-Luz.ic, dati dreigde terzake ecti
K.111)ertiieeriterlieid tegell de regeritig

3. Hoe algemeen was het spookbeeld van het Belgische gevaar in de
jaren 1828-18302
L Lizac Zoll

zich bij een terugblik in 1845 als volgt uitlateii over de jareii 1828-18341:

' C ) p 111 e rk e lijk is h e t ,·o o rw,1.i r, da t k rw i l l i i Li gee l i b e str ijil e r va 11 d e v e r.i i i tw 0 01 de l u k -

|lcill Lier iii iniiter3 iii eer in de K ditier,ja 00 k billid m et m i er bill tell dezelve. ge volide 11
H·(ird t: terwul liu iederbegrijpt. Liat liet totde eerste begiliseleli vali ectie li i·(113titutit)-

lieeleli regeritigb\'ortil behoort: er toeil Jatihoudende wederitrevitig op dit pulit
be,tolid, eli het al s letb vreeliids eli otigerijmd5, als iets geheel strijiligs liiet (,lize
St.iatsilirigtilig dc)or veleil werd uitgekreteli."<"'

1,ezeltile er,·.iritig h.idilcii joilge liberaleti buiteii de K.,tiier. hi liet vour\\ourd vati
zijii (atioliiet,ie) weerleggitig vali de brochi,re vati Asser, sclireet-toeti tiogadvc,caat
(later mittister) 1 )e Ketiipetiaer dat
-,01„mige,1 ilider ,)11, zo,ider er persootilijk belatig hij te hebbe,i het stel,el va,1 de
Ill i ll i steri c l e v c ra l i t \\· oo r,l e l ij k h e id 111 e t e el 1 11 e v i gli eid eli d ri ft be3trij il e 11. al w t-cl e ti a ti e

het grcic,t3te belatig heeft bij het wegredencre,i er\'ali; j.1. alsot- allen die deze
\·crdedigeli ot' die er .iati vast houllcil. vorit eli vailerlalid iliet goed gezind w.ireii."
Aanprijzitig ervan zou, schreet-11 ij, tieerkomen op vertiietiging van het kotii,igschap;
de figuur Zoil eeli masker zij,1 om de omverwerpitig vali de St.lat acliter te verberge"..

Noch De Keinpetiaer, 11och Ltizac had kentielijk eet, duideluk idee vati de redeti
voor de algetilene dellioniserilig vall millisteriele verantwoordelijkheid ill het
Noord eti . H u ti re ac ties b evatte i i oo k gee 11 spo D r va ti vrees vocir Belgisi*he hegetiic)-

tiie. Ketitielijk was inwgeti her grote schrikbeeld rati Willeiii I geeti getiiceiig ,ed

"

Het t-eit dat V.iii Hoge,idorp Luzac iliet d.ldelijk i,1 itiaart 1829 hijviel iii zijii pleido,)i \·„or
cell Wet op de litinisterifle verailm·oordelijkheid. zoii i,ok kii:itie,i Lilliden op eeti bell,ftc 0111
te zwijgeli ot' illuvtreerde dat hij de 13elgeii nog 5teeds nier vertrouwile. Hij zou 111et zull
1, i·c,clitire£ \,·,Iclite 11 tot I id de JKC|1Ciding ill l 83(1. Hij sclireet'iii Ill),'ei iiber IN.;11 aai i T>·iicilial i

d,it liij iii 1829 gecti grolidwebherzietiing zoil hebbeti ditrveli vi,i,rjtelleti. Br. c·,1 (ict/., Vll,
P. 91.

"'

Iii decl 9 vati zijii Bibir,wt·,1, st.Iat eeti reilevoeniig, waarili hij het oliderwerp .1.1,isileed (p. 235238), ii,aar hij was (weer?) te ziek ge\Veest om die rede iii dc Katiier uit te spreketi.
"" Luzae iii ile Tweede Kallier op 28 illei 1845, Hl'K 1845, p. 452-453, zie o k p. 446-447.
'
U. de Kempeiiacrl, 11,·,h'rhi,filie der t,t·diatith,litti 01't'r di' vi·ratit„,4,1·ch'lili·h,id<i,r wilisti'rs w/ecus
h i't Nedcriatidsche Smats·it·vt. 1 2429, V 00rWoord, p. 1.1 ) eze brocliu re koi ilt iii parigra.it-5 h iertia
de orde.

a.111

1) 1 ON r KI.N .NIN(, VAN MINIS I t k VAN MAA:N

EN

3(15

111eer iii het Noordeti. In Belgie was iti,iiiddels pliblick geheitii waar de sclioeti bij
Willetii 1 wrong. 1)e 11 elg Adolplie 11 osch"h *chreet dat het Zit ide 11 de groots te atigst

vati 'otize' Koning Willeni kende. 1)eze verat-schuwde de positie vati de Engelse
Kotiitig eii \\·as eeti ir·erker, die niet zi, m,iar zijii arbeid wilde loclateti. Volgetis
liosch was de vrees v.iii Willetii I otigegrotid. 1)etiatureritig v,111 tiiitiisterifle

verantwoordelijkheid iii Etigeland hoetile hier te latide toch tiiet te wordeii
nagevolgd. De figitur stond iii ons la,id niet gelijk aaii 'tiullitj royale'."4 Het betoc,g
vati 13 0 scli bevatte geeti sp 00 r vail eeti diibbele age11 da o rer i 711 nisteriele rer.int,f oor-

delijkheid.
PARAGRAAI; 4

DEC:IUMS RONI) VAN MAANE·.N; l.'IN ('()MI'Elli'IE MI·.'1 VAN GINWEI.5('INU)Y

1. Het zogenaamde gevecht tussen twee ministers
De Pritis vati Oratije tioenide iii 1829 Vati Maatieti eti Vati (;obbelschroy de nieest
invloedrijke ministers van zijii vader. Zij haddeti volgetis hein de meest tegenstrijdige begitiselen.7,1 De coiic urretitie tusseti de beide 111itiisters zoit zic|1 onder itivioed
vati de crisis vati begiti 1829 itiderciaad toespitsen. Eeti voorbeeld. Iii febri,ari en

iii.,art 1829 Zolide,1 particuliereti uit het Zuidell ook etikele petities mi't grieveti
reclitstreeks aan de Kotii,ig i,ier daariti socirtgelijke verzoeketi als die gedaaii wareti
aati de T\Veede K.itiier. 1)esgevraagd adviseerde,i hoge anibtetiaar V.111 E\\·ijck v.i i

het ininisterie \·ati Otiderwijs eii initlistei· vail ilimktilandse Zaketi Vail (;obbelscliroyaati Willeill 1, m elle ter verininderii,g vati de grote 0 nru st, eeilkort aiitwoord

te sturen .1.111 de itizetiders. 1)it luidde dat de betrettliide grieveii iiimiddels iii
onderzoek wareti getioitien e,1 dat de regering wmell met de Statell-(;elleraa| ilaar
oplossingeti zoil streveli 'overeetikutiistig de belangeii der tiatie' Vati Maatie11
verpletterde dit simpele korte voorstel iiiet eeii verliatidelitig v.711 53 bl.idzilliell
(gedateerd 2.1 iiiei 1829). Het betrot- eeti uiterst aativeclitbaar, maar voor het
beoc,gde doel gerat-fixieerd opgebouwd beto ,g, dat ik kort sametivat. Toegeveti aaii
het tiiisbruik v:iii het petitierecht zc),t, volgetis Vaii Maatietis tiieiigsel vati valabele

argumetiteti, drogredetien en bijiia apocalyptische dreigingeii, leiden tot de
ondergang vati het moliarcliale stelsel. Ittities serieus tienieti was het zich de \#·et

lateii voorschrijveti door de bliiicle \vii vati de meiligte eli kwaiii tiecr op het
erkentieti vati de volkssoevereiiiiteit. 1,e wijze waarop het otitaarde peritierecht

71

Jouniali,t bij dc krailt /.c Bc·/44
Ail„|phe Ljox,·11, h,·s,li -,itrl,i libn# d,· rutscie,i ·mi·itt, pin,·* d'mi ,-89 d' ,ci/ stir /ii sitit itiui ,*-ttic·l/t·
dll RL,)„ititit · chi /',iys-lf,is. Bruxelles (Jugujtli,/september) 1829, p. 5 1, lic)(it.
"
'

C ic·cit·,ik,·till,L·Ci. IX- 1 -p. 38( 1.

Vgl. r·oor eeli eerdere cirade tegeil de petities, "welke tot ilet) staar vati detiiocratie. j,1 \'ati
al 11 i ghie leideii", Vali M.latieli .iati de Kini itig 6 I liaart 1 829, (;i·dc'tiksnikktii, IX-2- p. 545.Vati
M.ialieti gat-ti,e ze Iiict Jtrafrechtelijk te kililliell aailpakketi, maar hij verweet Vati (Ic,libelschroy lak,heid iii het v„<,rkometi ,·.1,1 petities door lokale pc,litieliwatregeleii (vergelijkbaar

niet Vali Maalie:10 itititiiidatiepraktijke,i tegell de peri). Van Gobbelschroy wees dit at. itieut.
p. 557.
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iii de recente Katiierdebatte,i tege,1 de regeritig was gebruikt. achtte Vati Maalieti
schaiidalig. erenals de door de pers en kwade elenietite,i iii de Kanier opgchieste

r„ep 0111 <ta.itsrecliteliike ,·eraiide,-ing, zoals de itivoetitig r,711 de ji,ry eti de

mitlisteriele veratitwoordelijkheid. Ee,1 eclite. oak al was hit eeti otibloedige
c,iii„·e,itelitig dreigde! Het advies vati illitlister V.iii (;obbelschroy inocht iiiet
\\orile,i orgevolgd. wailt ilig.,all op de petities zoi, de prete,itie \·an dergelijke
.,dreweii erketilie,1 eli liiezin·e petities eli rerdergaalide eisen ilitiokken. Het Zoil
berestigeti \\·at iii de T,reede Katiier gezegd was, dat de regering bang \\'as vc,c,r
retitiew! Kortom. Vati Maatieti chatiteerde de „tizekere Willetii I tiiet dictis grc,te
f p u ok b e e l d, d e a a n ta,s t i ti g v a t i z ij 11 5 0 e ve re i t i i t e i t, e i i d a t g a i d e d o o rs l a g. [l e a d re d .1 11

u erdeti 'bilite,1 verdere bescliikkitig gelaten'. Van Maatien had gezegerierd over
Van (;obbels< hroy.-'

2. Een alternatieve functie voor Van MaanenP
Nieiii.itid beter daii Willeiii 1 \\ ist lioe gehaat Vaii Maatieti door de jareii liecti
gewordeti waf iii het Zuideii. Het ha,idliave,i vati deze 111itiister werd eeti steeds
gi·„ter pi,litick rific„ d.it iliet „, ider<cliat m ocht „orde n. 1 )e K oililig knesterde dati
ook iiI geruitiie tiid liet pla,1 0,11 heiii weg te promoveret, 11:lar de pc,sitie rati
pre<idetit \·aii de Hoge I aad. roor de oprichting waarvan de ji,ridische basis gelegd
W.ls d 001· de Wet 11.0. vati 1 8 april 1827. 0,idanks die wet, was er geeti garatitie
d.it de toekot,istige Hoge Ita.id zich iii de praktijk ondergeschiktaaii de Kotiitig zoil
opite 11 Cll.

Zot, de Hoge Rnd de (grotid)wettigheid vati wetten eti k„,iinklijke

be l,liteli g.,1.iii toetsen , daii zo,1 daardoo, de preal.ibele soe,·ereitiiteit wordeti
aaiieet#t. Ik tekft vali de Gr„tid\\·et liet eeti dergelijke taakopvattitig toe. Er was
li.1,11 oill illa.ir c eli llianier 0111 de ge ·eliste taa kopvattit, g te gara„ dereti. Van M mien

zclt-de eerste previdetit \·.in dat college maketi.
Al iii tiiei 1 828 had Wille,ii I a.iii V.iii M.I.lilen late,1 wete,1 dat hij hetii tot presidetit
v.iii de Hoge 11.aad wilde betic,etiie,1. Iii die fi,tictie 7011 V.7,1 Maatie,1 her \Terk r.111

Justitie d.it (,rerbleefer 11.1.lft blijreti doeii.Vati Maa,ien, die .11 latig eeti vertiloedeti
h.id \·aii dir \·,101 lici11211. begreep dat Willeiii I het niitii terie r·211 -111<titie wilde
opheffe,1 eti hij rerzette 7ich er 11 iet tegeti . -11 ) e betic,e m itig z ou p Inat0vitideti bij het

,.iii kr,iclit w ,rdet, rati de tiatioliale wetgevitig. m.1.Ir het Wetboek raii Strati·(,1-de-

Illig „·.is tiog met gereed. liorelidleti r,immel(lei) simillitge ,·ati cle iii te voereli
„ette,1 t.ialkil,idig.1.iii alle kaliteli. hi ecti zeer rertrcii,welilk Prci Mei,inrie r.1,7 21
jiti,i 1 828 a.111 Wille!11 1 Gtelde V.)11 M.1.itieti \·,)i,r itii de beticiftbi ide wetteti
stuksgewils iii het Sta.itsblad te publicere,1 e,i ze exec-titoir te rerklare,1. roordat ze
taa l k Li, i d i g ge re v i s e e rd w are 11. 14 e v i s i e ko ii d e i 11 v o e ri t i g s t e r k r e rtra ge n, s c li re ef l i ij .

-

C.. (; erretson. (in,t·,1 van Plitist,·1·i'r, /1·.sthi·idi·,1,1. li ( ;1' 9.1. p 3 1 6: NA, Staatssecretarie geheiii i.

5721 1. 38. Zie ook G('di·likstl,kki„. IX-2-p. 59{1-59.1 eli 598 e.\·. (strijd over aa,ipak politieke
\·erelligillgell).
Verburg. (A'schic·dc·,tis 1„11 /14·r .1/i,Ii'sh·ne i·ait./tistitic: L p. 154-155. Hetidee ratidec,verbi,dig-

heid vilii Juftitie gilig terilg cip Mes·er eli de ()/,st·n'itti·lir. Vc,or de lier·elifillicties v.iii de
prefidetit. zie p. 154.

1
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zeker als de herzictie versies eerst weer door de Tweede Kallier Zolidell 111(,etell
zvordeti gciedgekeurd. 74
11 ij Kotii 11 klijke boodschap vati 1 8 jatitiari 1829 had Wilie iii I de Kanier lateii wete n
dat hij de aa,111emilig vall het Wetbc,ek vati Str.it-reclit tiiet Fi·ilde al-wacliteii, m.,ar

dat hij de tiatiotiale wetgevi,ig, waarotider de Wet R.0., per 1 jaiitiari 1 83(1 wilde
invoeren. Moclit het tijdstip vati a.itine,iiing vati liet Wetboek v.111 Straft·(,rderitig

die datum otihaalbaar m.iketi, dall zoil de itivocri,ig iii elk geral bi,itieii aclit
111aaxide,1 117 aai,vaarditig vati die wet geschiedeii.-' 1)e datutii vati de betioetiiing
vati de presideiit vati de Hoge R.7.id kwati d,1.iniiee in Ziclit.
1)e opzet vati V.iii Maaiien oni de zaak Ie ti,rcereii zou worile,1 doorkruist door eeti

itiitiatie ·etsotitwerp Barthi31611iy c.s. (twee Noordelijke eii twee Zi,idelijke
Kamerledeti).7" ingediend op 1(I t-ebritari 1829.1)it voorstel wilda dc Wet 12.0 vaii

18 april 1827 op tai vati punteti atiietidereii. 1)e vraag rees ot' eeti tiog 11ict iii
werking getreden wet wel kori wordeii gewijzigd?
Een vati de voorstelleti betrot-de itiperki,ig van de iiiogelijkheid van het geveti vati
beveleii door de Kotiitig aan het OM. Het wilde at-vati art. 5 dat luidde:
1)e .inbtetiareii bij het opetibaar ministerie zijii verpligt de beveleti lia te kotiieti,
welke hun ill huilne anibtsbetrekki,ig door de claartoe bevocgde m.igt. va,iwege de,1
Koii iii g, zulleli woi de 11 gegevell,

911 deze tekst vervatigeti door:

1)e ainbteilaret, bij het opelib.lar mil,isterie zij,1 verpligt gevolg k geveli Jati de
detioiiciatietiof-kiagteli,betrekke lij k m isdrij veti of-,\·atibed ri ive,1 welke, 'tzij v.iii„'ege
d cit K 011 i lig. 't zij Licior gecoils titue erile autoriteitell. 't zij door particulie ren die zich
IM
betiadeeld achte,i. iii huillie liatide,1 zij,1 gesteld.

Her cloct vati 13arthelOtiiy c.s. was iii elk geval te voc,rkonieti dat de Kotiizig de
verrolgitigdoor her OM vati door particuliereti aatigeklaagde mitiisters zoii kilillicil
dwarsbotiieti. Volgetis de Eerste Katiier zou door deze wijzigi,ig de Kotiitig op
dezeltile lijii geplaatst worden .ils de geritigste aatiklager ilit zijil rijk eii zoi liet OM
vernederd wordeti. Hoe\vel aativdarci door de Tweede Ka,iier. stieuvelde het
itiitiatieti,titwerp iii de Eerste Katiier.' '

'

'
'

NA, Sta.itssecretarie, 68HH, 'Zeer vertrouwelijk Pro Meliioi·ie v:iii deii Mitiister vali Justitic.
a.itigaande liet verzoek van Hr. G. van Leimep'. 1)e bedoeling was 0111 de wettell later weer
tot eeli geheel te iii.Iken. Werkte,1 ze eemi,1.11, dan zc)u de goedkeurilig door de Kanier
1111,ider tegeliwerkiiig oiiilervitideli vo|gells V.111 M.wiieti.
C ,i.,chit·th·itis v,m her .litiii:,tcrit· t„1,1./i,stitit·, 1, p. 1 (ic I.

1)e ilidictiers \,·are,1 13.irth21011,y, Crot}ibrtigglie. 1)oriker (:urtius vati Tietihoveli eii
Sclic„,tier'eld.
Fratif-ois Frets, gee,tverwatit v,iii Vaii Maatieii, bestreed iii zijii bri,chure: ,·1,1,i,ner· illetil c,v Ilct
worstel 1·,1,1 Ct'Iii,er hecren lede,1 der Staw„-Ge,it·ra,11 14,1 vt·railifireit tier It·'t·t .,p d,· z,1,11,·,ist,Ilitii di·r

'

"

r«terlijla· tit,Nt m IicI belt·i,1 der J,tititie, Rotterd.1,11 t-ebruari 1 829, p. 32-33, vergeeR Lie
reclittiiatiglieid \'aii liet vi )rstel.
BH7'K 1 828-1829. p. 712. Washier sprake valiee,iverkapte pogitigtot mvoerilig \·alieeli
parle,iietitair aa,iklachtrecht tegell mbwer ? Zoil ile Tweede Kaiiier als gecotistitueerde
autoriteit eeti latiklacht tege,1 een :iii,iister bij het OM hebbeti kutitie,i itidiene,i eti zou clit
verpliclit zijt) geweat eeii vervolgilig m te stellen?

HIK 1828-1829, p. 722-726
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1)e i·„lleti r,·areii cleze keer onigedra,iid iii zi,rerre datititGtel vati de 1·1(,ge Ila:id de
regeri n g\·rc,egers teeds weI k c)111 wasee„·rest. terwij| dit deze keerjuiftiii ethet geval

„·af. ()(,k .1,idere tactoreti drocge,i craii,i bii dat het t,iet lukte 0,71 de Hoge Itaad
eii de betioeii]itig rati Vati Maa,ieti tot sta,id te bretigen voor de i,idietiitig vaii de
(tweede ferie roorstelleti \'(,or de) tietijaarlijkw begroti,ig iii oktober 1829.11,
re:iliseriiig \ .111 eeti eii atider liad \\.iarschijtilijk aanzietilijk iiioeteii bijdrage,i rot de
aa,1,·aarditig r,111 de tierijaarli ikse begrotitig door de Tweede Kanier. Willeni I liad
aldliS. zo

lijkt her,

111eerdere

vliegeti iii eeti klap willen slain. Eindelijk tiation.ile

\\"etgeviii g, eeti recliterlijke organis.itie, ee,i Hoge 11.aad. ee,1 gewhikte presidetit eti

ce,1 wrietize bezitiiiigitig door het opheffeii \,111 het fiiitiisterie vaii justitie. Zelti de
Zuidelijke grief-'Va,i M imieti ' zou voor eeti belatigruk deel zij,1 weggevallen, walit
zijil vertrek als iiii,iister zoil iii het Zilideti zeker goed zijii gevalle,i, ook al zoil Iiieti
daar zijn bei,oimitig bij de Hoge Raad hebben at-gekeurd.

3. De crisis van Van Maanen
Met zijii \·ele coiicessie,f :1711 het Ziiideti begiti 182<) lokte volgetig Vati Maatieii
Wille,ii I alleeti 111,1.,r z„.1.irdere eiseii eli losbatidiglieid uit. Ter\,ijl hij a.111 V:Iii
(;olibilschrcir iiogiti,mir de directie overliet vati de (:,izetk (:61,&'r,lic drs P,iys-licis,
(,1 ith i e Id Wille,11 l a:iii V.1,1 Maatieti de 110 odz.ikelijk niiddelen voor het in bed wang

hotideti ,·ati dc perf. 1 )e iii die,is oget) blitide inotor vati de volkssoevereiniteit
opereerde steeds otigereiiider, zod,it de verri,lgitig het karakter kreeg vati dweileti
mi't de kra.iii (,peti. Wille,i, I z\\·akte i,iderdaad tusseti decetiiber 1828 e,i iiiei 1829
eeli door Vati Maatieii otitworpeti Wet op de drukpers steeds verder ati*.4, 1)eze
\·crs(,epelitig \\·erd geheel op liet co,itc, vati de 'door zijn kwade getiius misleide'
Ko,i ing gew 11 reveti . 1)e verv olgitig die toc·h Iiog plaats had daaretitege,1 - watit Vati
Maaileti zette door - kwatii cip het cotito vati de laatste. Oak het uitblijven vali
gratie vi,cir de o,ider het oude regie,11 gestratteti werd aaii hetii [c,egereke,ill. Mcii

linetiide Vat) M.1.itieti eeti politieke retiegaat. eeti politieke k.inielecin. een exjac-obijn. liriiir Keef de ex-patriot. de Nederla,idse Peyrotiiiet.'- oiii tiia.ir etikele
\.in zijn 1,411.,tiieii te tioetiieti. Willelii I kori tiiet r ,orkoiiieti dat, veralitwoordelijk
(,fi}ict. de toc h al i,iipopulaire V.iii Maatieti iii her Zuidell de 11,1iversele kop vati
MI

V.iii Maatieti dielide c,p 2.3 mire,iilier 1828 eet, c,lit,f·erp Wet op de drukpers bij lie Klilling
iii. d.it de wetteli vaii 1 81 5 e,1 1 81 H ilitrcik. 1 )it „-crd iii cle Miliicterraad gewijzigd eli

ati:czwakt. ·aarlia liet op 22 ilei·eii,ber bij de St,iteii-(;etier,ial \\·erd iligedic,id (Hl K 1 82882'), p. 223. B/17-K I H28- I Hic), p, 662-(,911). Het o,it ·erp riep grciot verzer op wegelis de
0trelige straffi·n. Op 21 niaart 1 829 werd iii pl.lats daan·aii eeti afgezwakt ontwerp bij lie
1

T„·eede Katiier itigedieild. 1-)it gebcurde ill) glil.1,15 Op 27 ,april en op 28 april werd deze derde
versie door de Tn·eede Kailier.tati,·aard 0111.ils wet ra,1 16 niei 1829. Stb. 34. vall kracht te
w,irde,i

W.F. Lichte,iauer. Eeii zonderlitige Noordiiederlailder in het cipst.ilidige Bruffel vati I H.ill.
Spieet·/ Histori,14·/, iii,a.irt 1983, p. 153-161.
-

(;,tirric'r </cs /31),s-Bas. 17 decei}iber 1828. C.harles I gii.ice l'eyrc,titiet (1778-1854) Wa< de
wegeiic ziiti persbeleid beritchte Fratise ct,Ilega vati V.111 Ma.ilieti vali ilecetiiber 1 82 I ti)t
januan 1828.
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jtit werd voor zijii regietii. Maar Meester Cornelis Felix, Trist.iii'-3 v.iii Nlaaien
versaagde iii et. Hij was blitid overtu igd vati zijii gelijk, beschikte overeeii ongelooflijke veerkrach[ eii ware hotidentrouw, en zoil ondatiks alle moeilijkhedeil eli
bedreigitigeti blijveti kiiokkei) v ,or het behoitd v.111 de konitiklijke soevereinikit
Zij strijd tegeti de volkssoevereitiiteit vergde echterhet uiterste.1)e universele haat
11

v,111 heel Belgie liet hetii ke,itielijk iliet otiverschillig. 11.aakte Vati M.zatieii d.7,irotii

begiti 1829 voor korte tijd vati slag? Hij was omstreeks april 1 829 otigeveer eeii
maatid ziek.

M 4

Ieiiiatid die door tiiinister V.iii (;obbelschroy zeer uitdrukkelijk bij Willetii 1 voor
gratie was voorgedrageti, was zijii vrietid Loilis de Potter.85 Deze was, 11.1 veroor-

deeld te zijii voor t\\·ee artikelen iii de Cotirrier des Pitys-B,is, otider groot gejukh vati
het Brusselve piibliek naar de gevatigetiis gebraclit. Meti had: 'Leve 1)e PL,tter eti
we g tilet Vall Maa 11 en' geroepeti e,1 vervolge 11< b ij V.111 M aatie n (wietis apparte m, 11 -

teii tegenover de gevangetiis lageii) alle ruiten itigegooid.«" 1)e Potter was iii de
gevangenis doorgegaan Iiiet publicereti. Iii april 1829 verse-heeii vati zijii hatid ee,i
satirische brochitre, waarin hij de Zuidelijke kijk op de oiitwikkelingeti sillds 1825
op meesterlijke wijze satiietivatte. De Potter sprak V.in Maatien (de een) eli V.,11
Gobbelschroy (de alider) aaii. tiiaar deed dat over hitii hootileii heeii via Willeni I.
Ik vertaal eii parafraseer:

Vooral twee van uri tiii!1isters, Sire, zijn itiipopulair gewordeti. De eeti deed veel
eii ilitsluitetid kwaad, vail he,11 heeft de iiatie nooit iets verwacht, de a,ider deed tiog
niet het goede, waartoe hij verplicht was. 1) e ee 11 is hardnekkig iii zijii dwalitig, de
ander te titilide met de waarheid eii dreigt otider verkeerde itivloed te bederveti.
1)e kotiist van de eeti heett otis slechts onderliiig verileeld, de goede bedoelitigeti
van de atider brachteti otis niet terug op de goede weg. Iii de eeti ziet het volk
slechts eeii despi,ot, de atider beschouwde het lang als eeti tiiogelijke verlosser <11
weldoeiler: het vraagt henl Illt niets meer, illoe als her is eli zoilder hoop. Maar het
volk is bereid hetii weer het volle vertrouweii te geveti bij het mitiste bewijs v.in
verbeteritig en daadkracht. Sire, u be,it het aaii Lizelieti voor het heil vati de StaaI
verpliclit 0111 de eeii op te offereii eti om aaii de .inder de katis te geveti otii de lietile
vati het volk te herwitiiien. 1)ooratidere raadsliedeti te kiezen, Sire, verklaart U heti

iiioreel ezi jitridiich veratitwoordelijk voor huti cladeti, zoals het hoort oilder eeti
reg ici 11, waarvati (lij Majebreit het hoofd zut.»'

c 0 t i s t i t il t i o n ee 1

Zo trachtte De l'otter Willeni 1 tot eeti keuze over te haleii russell lie beide willisters
(11 de riclititig waarvi,or zij geacht werdeti te sta.iii. Willetii I evoii tijd, tiiaar hij zoN
niet zijti miiiisterieel dubbelspel het Zuideti niet lang nieer ongestr.itt bedotten.

.,

M4

Zijii bijii.latii iii ee„ liutiinier vati

de ('oitrrier ties P,iys &15 van lioveliiber volge,8 Vati der
1)11) 1, a.1,1 (;ri,vejtitis. 27 tiove,iiber 1829, KB, 751) 26.

(it·di·,tistitil·li·,i, IX- 1 -p. 319.
(;t·dl·116·niL,ibc,i, IX-2-p. 566.

"6 (A,lirric,· th·, Pa),s-B,is, 22 Jecetiiber 1828, p. 4.1)e kratit keurde dit laatste i
h,

L. ile l'otter, R,Ipplirt d'un mittistre, ami iii· sa pilfrit' i, pi·11 ditililit; a soli portc-li'ilille dit ri,i dis Payslf,is, stir 1,1 (/ispositiou ,1,·rtic//c ch·>· i·sprits et 1,1 sittitin'0,1 di·s (·host·s ct, Bilqi,litt·, Bruxelles april 1 829.
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4. Van Maanens reputatie in het Noorden

1), c(,rrespoildelitie tusse,1 het pi-(,gressieve Tweede Kanierlid Luzac e,i de
cotiservatiere prof-essor Vati Asseii bewijst d.it Vati M,iatietis reptitatie ook iii hit
Noordeli taliellde was. Beideii waren er eveii verbaasd over dat Van Maatien iii
t-ebruari 1829 ee,i zo ondetigdelijk „,itwerp,vetboek vaii Strat-vorderitig 1.111 de
K.1,1ier had durreli aa,ibiedeii. Het was voor ineer dan de helft gekupieerd uit hit
Fratise wetboek, iiiaar was, aldits Llizac ill eeli brief-vati 2 maart 1829 aa,i Vati Asseti,
zo lcirdig verta.ild dat eeti sclic,olic,Iigeti het beter ged.iati liad. Ltizac vervolgde:
"Met de l) rukperswet A de Schalk der regtraardigheid (Vali Ma.ineli. P, V) oc,k iliet
\ crile,· gekomeii: het art,ie kitld (zijti wetsolitwerp. |'r V) 1% reeils clocir de vertegeti„ciordigin dood getroLteld. eli 1111 Zlilleil „·ii ecti zcer kleiii, mager broertje iii de
1,1.tat. ki-ijgeli: de wetge\·elide H.H. (Hoopiti>gende hereti. I'vV) zitteii liierc,p reed+
re br„eie,i: hoe k.1,i diesch.ilk (alias Mi,i i ster) ooit den ken. d.it m e,i zich zo,i geweldi„
erg!"NX
zi,u lateli ill de luureti |eggell: dit was te
(lp 18 april 1829 schreef Litz.ic aati V,1,1 A se,i:
Meii doet al w;it mogelijk if. om het 11 1.1.lrig blidget te di,eli ilc)(,rglippeli. (),ize

(,cil,|trielit·id (V.iii Ma.ilieti. I'r·V) begilit zeer te verzwakkeli eti vchillit door lie
aativalleli der (oitralitiers v.iii streek gera.ikt te zijil. Wij zulleti heni eerstdaags liu
u·err iii de K.1,11 er zien. utii de drukperswet te verdedigeti: de tiiati niag een goed

+ta.itsiliall zijil. zoe) als gil beweert, d ,ch eeti goed niitii ter vati deli Konilig der
Nederlatide,i i hi.1 voorzeker 11iet. e,1 ik lieem a,iii te bewijzen. Llat hij oorzaak is vati
al de ge k hed e,i welke „ ij hebbe,1 zie,i pia.1 ts hebben . X" H ij i s reel te k,ippig en cedeert
11(,(}it. heeft d.i:irelitiovet) eeli' gr ,reti ha:it regeti de lielgen. ei, verbergt dit Diet: iill

i, het geeii n·„,ider d.it de affectie \Le,lerkerig is. (...) lk estimeer VI.itil MI.aa,ie,il .,ls
iliell.cli eli hi110\,ider. 11{)illie helil iool cell zeer kittillig ill.111. eli Zag lielil gaartle a.111
het hootil ,·.iii den Hot,geti Ita.id. liiaar deti Kni,ii,g moest hii iliet nieer raden. Late,1
· ij hiertc,c F.,ick ioepeti: die zal iii Etige!,atid gc,ed geleerd lielibe,1, 11(,e meti wm
n·i.i+Tlijk moet buigen el, colice<lere,1. 't Keen me,1 1,iet langer kan \·ollinudeti. 1)ie
2.11 de Kaiiier i,iet eeti \r·einig tiicer respect beliandele,1 eii begrijpeii, dat iiieii ze

\·er#taildig moit weten te leidell. m.lar zich iliet .litous iii orrowitie moet 0telle,1. 1)ie
.ilverniogetide Kaltier. (,p „·e Ike gij zi, gelieteli zijt, i4 zoc, kwa.id Iliet. ii,dicti meti
111:i.ir opeiiliartig met 11.1.ir „ il <)11)g.1.111, eii zou die .ilverti,ogelidheid spoedig ,·erlieze,i,

itidieti liet gou,·ertienielit de diverce attribliteli beter regelde, eli overal het oug op
h i el d t . Z B l i d e r il a a rste ll i ti g v,111 e e li vast p la n . zek ere ec 11 h ei il va ti iii esti ref z,11 h e t ii 00 i t

g.lati. eli ver,-alleil wij r·.111 de ene colitilfie iii de andere. 01ize Kotiilig zal het zich
iii()ete,1 getro ,stell <om# met hell (illillisters. P\'V) te werketi. die hetii mitilier
.laligetia.itii zilli, filits liet kulidige eli verstatidige lieden zij,1. (...) 1)ie (111111icteriele,

1'\·V) vcr.ititw„„rdelijkheid z.il datiook moete,i erke,id zij,1. de hoc,tiltrekken bij eetic

...

1)riefu·isselilig Litz.ic-V,iii Asseti. Ull Leitle,1,111'L 1562.
Het besefdat Vati Ma.itieti de <,orz.tak was vati het al,solutisnie. was. ook zonder dat tilen
precies „i0t waaroni. iii 1829 iti zon·el het Noordeli .ils het Zilifieti goed di)orgedrotigeli; rg|.
L. Jc)ttratid. (,cit,intlis dc /'ixisk·na' dii R„),tillim· th·s /41)'s-B,is. Bruxelles 1 829 p. 23 'qu.itid le+
doctrines errc)1111(·es. professites p.ir ui, miliistre datigerelix sur la mture de la rovautO datis les
P.ly,-13as. cesserolit...
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wet geregeld wc,rileti; Jail weet ilieii w.lara.iii zicli te houdeti. eli her gesclireeit\\
.....
houilt op.
Li,zac overdreet- iliet. Vati Maatieti schreet' lietii:
"1)aarotii lia.it ik heide partijeti (,le Zuidelijke katli„liekeii eti liberalen. 1'\·V) eveii
sterk en zal ze eeuwig hateii. 1)e BrouckBre eii zijiis g.elijketi ijvereil 51echti oni liaam

te makell. Werp lielil mi,rgeti ile titel vaii Staat,raail toe. waartiaar hij holigert eti gij
""1
zillt helll met Reyphills eli Dotretige (.lratije boveli horeti roepeii.

'Het tiiagere broertje', zoals L,izac de Wet op de drukpers spotrend getioetiid h.id,
bood iiiderdaad nauwelijks houvast iiieer om jouriialisten eii atidere publicisten te
vervolgeii

5. Een alternatieve aanpak

Willetii I probeerde tia het succes vati Vati Clobbelschroy ook via Vati Maatieti
tijilelijk ee,i atidere aatipak va,1 de pers iii het Zuiden. Met beliulp vati eeii tiieuwe.
gri,ots i,itgegeveii regeritigskratit, Lc X,itioti,i/, die verscheeti ill lilei 1 829, traclitte
hij iii het Zuideti regetiwiclit te biedeti .1„3 de oppc,sitie. Hij viel daarbij eclitcr iii
haiideti vati eeti dubietize Italiaaii, Libry Bagii.,110, die eeti (voordie tijd) rei,zetibedrag wist afte troggeleti voor het schrijven eti uitgeveii van dat blad. Toeii beketid
werd dat de regeri,ig grote zaken deed inet eeti veroordeelde eii gebratidmerkte
galeiboet-bracht dit haar reputatie, met tjai,ie in het Zuideti, alleeti niaar verder iii
diskrediet."l
Vati Ma.,tie'11 kieeg zo iii tiiei 1829 dati wel tiiet zijii type perswet. m.1.ii wei zull
type regeringskratit. Hij legde zicli er voorlopig bij ticer
"iii cle tegeli,i·oordige otiistazidighediti eii bil de pz·eitiige middele,1 welki de
be,taande wetgevitig .talihiedt om Lic boi)saardigheid L er d.igblaileil te beteugcleli.
blijft er voorzeker :lati de regeering gecti alider iniddel over ilati het k ·a.ail. dat die
..."
blaile,1 bricilte,1, zoveel mogelijk door tegenschrifteii krachteloo+ te 111.iketi.

Libry's uitstekend geschreveii eli gloedvc,llc hootilartikeleii iii de X,iti„,t,il vielen ill
de stii:,ak bij Willetii I ell Vati M.,atieti. Libry bectieiide zich ecliter ook \'eel vati
bijtetide atire, verdachtniakitigen eii scheldpartijeii, wat veel weerstatideti opriep.
Otiderdeel vaii de altertiatieve aatipak vortiide echter te\·eils de publicatie v.111 eeti
heel a,ider type regeringsbrochure."4 1).iariti was de hoot-dtoon toegeetlijkheid eli

overredilig eii iii eeti sti·er vati milde relativerilig eii tiuanceritig werd op eeti

"
"

Ulj Leideti, papieren l.lizac, brietivi 3elitig Vati Asseii-Luzac, BPL 1562.
(.),igedateerile brief vali V.iii Maatieii Jail Luzar, 1829/183(1, volge,is atichrift J. Steur,
1,1,tituut Nederlatidse Gest hiedeni„ aatiwezig iii UB Leide,1. papiereti Luzac. (vernie,edelijk
BPL 1561 ).

"3

L. Alithcullis. Eeti FIc}retitiji10avo,iturieriti dietist vati Koi,iiig Willetii der Nederla,ideri: gra.it
(;corgej Libri thgtiaili), Bi/draxi·,i tot de (;i·sihit·iii·ms. jrg. XXIX, e'11 XXX, Alitiverpe„ 1938
eli 1939, p. 245-289, resp, 1 -38.

" NA. Justitie geliei,1, 45HH. V.iii Maaticii

Jail

Willeti, 1, 21 augustus 1829; olitleeiid a.111

Frecleriks. Maiiipillatie eli itifun,latie. p. 1(15.
l.ima 61·fics ,/cs Ardi·titles ii Ii,i mi·tit/in· de 1,1 l)iii.,it''llic (,71,11'tbre di's Et,its-(Atitinitix, Bruxelles
1829,96 p. 1)e argui iictitatic vatide 3, h rij ver eilde wijze vali u irgeveli verr,ideii de hatid vati

dc regerilig
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geratfitieerde wiize 11 et belatig e,1 liet realiteitfge 11,1 Ite vali m m ioteriele verantrd uordelijkheid ge bagatelli secrd. 1).it w,i< Iiog e en < \\·atanders dan de nlitiach ten de atke ziritig

\·311 Vati Maatieii, die doorklotik iii de bijiia otiverteerbare producteii van Schilperoort of Asser.

Iii het Zi,ideii was .ilgeiiieeii beketid dat tiiet Vaii Gobbelschroy, m,iar Vati Maatieri
de hatid had iii de Xiltil,i,a/. Was het na alles wat er sitids 1815 gepasseerd was eeti

woxider dat liieti er illialiietii ili[ was op dielis val? 1)e grote L raag Ir·as Ii·aaroi11
Willeni I V.iii Maatieti tiiet al latig had o,itslagen. 1,e wildste gertichteti deden de
ruiide ,ver geheiii,e iiic,tie\·eti c,i at-spraketi. die hit Willeiii 1 011,710gelijk zo„de,7
111,lkei) zicli vaii he'111 te (,litdC,ell.

.<

1-1 ,e telde mwi zicli iii liet Zi, ideii het attrede 11 \,ati Vail Maaticti \·oor? Uitlatitigeti
raii lictal getioeinde protiiitietite K.inierlid I)e Brc,uckore geve„ daaroveruitsluitsel.
1)eze zei begiti tiovetiiber 1829 tegeti oud-mitiister 118ell: zodra wij eeti Kaniermeerderlieid liebbeti, stellen wij Vati Maanen iii staat van beschilldigitig.'"' Een jaar

eerder al 11.Id 1 )2 BrotickOre elders te verstaan gegeven dat het eroin King het budget

te verwerpeti (,111 daaniiee de regering te dwitigeil tot de invoering vati de
recliterlijke orgaiiisatie (leeQ: de Hoge liaad) als etiige middel 0111 V,in Mciatieti weg
te krijgeti." Net al. Pirsoti Cell kleitie tieti jaareerder verwachtte De Brcit,ckOre dat

ecti door de K.i111er voor de Hoge R.id antigeklaagde Vati Maatieti zicli niet zou
ki,ii,ieti handliaveii. Willetii I zc,u iii dat geval wei gedwo1ige11 zijn he,11 te ontslaa,1.
De BrouckOre K·aL zoblijkt uit beicle ilitlatiligell, nict uit op collectieve ministerifle
\·eT.ilitwoordelijkheid. Zoil hij al c<,ticreetaan cle vertrouwensregel hebbe,i gedaclit,

d.111 liad hij ron, h,t oiitslag vati Vati M.,aiwii gecti aariklacht bijde Hoge R.,ad
meer tiodiggch.id. Volgetis die regel \\·a de ver\\·ijderitig vati ee,1 111itii ter i!,1111ert
\·ce| si 111 pelei·, zz·:iii t zou h et opzeggeti val] het ir, troil\\·e 11 iii Vali Maarie 11 door eeii

K.1111et·111eei-derlieid hebbeti v„lft.1,111.1)e lirouckdre ver\\·achtte ketitielijk iii 1829,

tietz„als l'irs(,ii iii 18211. datiiiet deitiftelliiigrati de Hc,ge Itaad tegelijk bet directe
parle,iic,itaire .7.111kliclitrecht tegeti 111itilsters eeti ti·it zc)11 zijii. An de ci),iiplicatie

dat zotider gr„iidwetilierzie,iitig hit itiitiatiet-\ 001 eeti agitiklacht eti de vervolgiiig
\ ati eeii niitiifter tic,g steeds bij het OM lag Cart. 177 C;rw. 1815) eii dat het OM
o,ider cotitr„le st(,tid ..iii de Kc,tii,ig, gitigeti zij stilzwijge,id \·o„rbij.
PARA(,RAAF 5
11.1·.A('1 1Ef (11' 1 )E. C )NIKE NNIN(; VAN VAN MAANI·.N IN 1311()(:HURES

1)e (ititketi,iitig I·ati Van Maatieti \\·erci iii 1829 ger,(,lgd cloor eet) stroofii vati
4
publicaties, die zou doorlopeti tot 1832. Vaii de brochures uit 1829 kotiicti alleeti

'' Bt·/et·. 24 tiiei 182') 'Sur l'Oli)igtielitelit i,Ocess.iire ile Mr V.iii Maaticii'. Eeti atiib.igs,ideur
si'|ireef: her vertrollweli zal iliet terligkere,1 z<)1.ilig Willelii I Vati Ma.itie,1 .1.111|ic>illit.
(;,·chi,ks,<,Il·keit. IX-1-p. 314-315.

c,erretioti. '(;esprekkeii tiiet cle,1 ki,iiitig'. p. 175.

'- (,7,1,·tiksti,L·t.c·,i. IX-2-p. 433
Vcilgetic liii in ruwe schatti,ig rr·erdeli iii de periode eilid 1828 ti,t 1 832 tingereer 111,1,1
pagitia's aa,1 liet thema millisterifle ver.1,invoordelilkheid gewijd. Kr,Ii,tenartikeleti (Iliet tiatiie
<eries). bri,chures eli tijdschritiartikelen ontliepeli elkaar vaak weitiig iii dicpgalig et, 0,iivatig.
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de belatigrijkste kort a:iii dc orde. Ze h.iddeii bij m ijil wetell geell atidere directe
itivloed dati dat zij het regieiii tierveus m.,akteti eii bijdruegeti aaii her gespatitieti
klitiiaat. De algetiietie teticletis v.111 veil PLiblicaties was dat ilidividuele 111itiisterille
verantwc,ordelijkheid vatizelisprak iii eeii vertegetiwoordigend steliel. Hoewel deze
veratitwoordelijkheid zich ititeindelijk vertaalde in ee,1 parlemetitaire aanklacht v,iii
eeti iii itiister bij de Hoge 11.aad, zag meti skeds beter iii dat her gitig 0111 de politieke

uitwerkiiig vati (liet dreigen niet) eezi aaiiklacht. Bij eeti werkeluk cotitlict vertaalde
de veratitwoordelijklieid zich, ot werd zij ,pgelost iii het door de Tweede Ka,iier
hatitereti van het goedkeuritigsreclit vati wetten. met n.zine vati de begrcititig. Het
verlies vati vertrouweii vati cell illinisteriti de Tweede Kaiiier tiioest wel eeti sigiiaal
zijii voor de Kotiing 0111 he,11 te vervatige11, tiiaar ee,1 pleidooi voor cle collectieve
tilitlisteriele veralitivoc,rdelijkheid trot-ik zelde,1 aaii.
Vergeleketi niet de pliblicaties vati de ()bst·rvate,ir C.5. vall 1 8 1 5 tnt 1 8 1 8, zoudeti die

uit de periode 1829 tot 1832 iliet of naliweluks tiie,iwe theoretische itizichteti
oplevereii. Ze bevatteri allerlei variaties over het oticierscheid tusseii strafrechtelijke
eii parletiietitaire verantwoc,rdelijkheid eii russell Lie illdividiiele iii cle 9-ollectieve
vortii, itizichten die ook al te vindell wareii bij C'.otistatit eii Vati Meetien.

1. Brochures van De Kempenaer en Tielemans
De eer•,te mij beketide 111eer uinoerige Noordelijke reactie op de brochure v.iii
As3er/Van Maaneti was de Hi·di·rlo:,:ilie"" vati de latere mitiisterJ.M. de Keriipetiaer.
De kerii vaii zijit betoog luidde dat mitiisters op de eerste plaats gebotideti wareii
a.1 11 Grc,iidwet en wet, hetgeeti ee,i exclusieve veratitwoordelijkheid van de iii i iii st ers

aaii de Kotii,ig ititsloot. Op grc,tid v.iii art. 177 (irw. eti art. 114 (vaii de tiog
vigerende) C:ocie Pkiial""' wareii de mitiijters stratbaar voor (groiid) wetschi.iidiiig

Deze veratitwoordelijkheid was hit etiige tiiiddel vati de Stateti-C;eiiera,71 oiti de

koiiitiklijke tijacht billilell zijii grondwettige gretizeti te houden, ot\vel otii het
primaat vati de Grotidwet eti wet overeii,d te houdeti. 1)e Kotiitig was, hoe\\·el de
Circ,tidwer daarover zweeg, otisclieiidbaar. 1,e vrijheid vati drtikpers stotid tc,e de
dadeti vaii de regeritig .715 iiiiiiisterifle d.adeti te beschouweii eii re bekritisereii. 1)it
leverde geeti gevaar op voor de Staat. 1)e aaiiduiding rail de kotiinklijke niaclit als
'pi,uvoir iiioddrateur' ot-betiiiddelende miacht wees er duidelijk op dat 1)e Ketiipenaer itivloed liad otidergaan vati C'.onsta,it. Erketid werd dat iii de Nederlaiideti tiiet
de Engelse veratitwoordelijkheid gold eii daarvoor werd ook niet gepleit. Hocwel
zicli beperkend tot de stratbaarheid vati ministers voor (grolld)wetschenditig, bevatte
de brochure daarotiitreiit geeii tiadere voorstellen. Iii de itileiditig werd wei gesteld
dat de Tweede Kainer het itiitiatief moest zienien voor een vervolgitig e,1 dat de

procurcur-getieraal bij de Hoge liaad verpliclit 1110est worden eeti dergelijke

vgl. (; J. Hoo)·kads. 'L)e politisering va,1 de Nederla,idse pers'. Dor-unit·,itaticblad 11'crer"cp /91
c·citti', (15) 1991, p 125-136, tikt tia,iie p. 126 eti 127.

" U. M. de Konpe naerl, 11 'cill'Fle.kNitiq 'ler peril,111,11·lilig tiver cit· veratirtivi,rdilij lidil iler tilitlisters
mile,·,ishct .\'c·di·,·/,1,15,·h Xmats·regt, Amheil, t-ebruari 1 829, 56 p

*' ' 1)it artikel verklaarde leitere grotidwetjsclienitilig tot illihdrijt
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aanklaclit te ver\·01„eii (p. Ill). Bij bijzotidere wet moest de vervolgitig wordeti
rt

geregeld.

Iii april 1 829 verschee,1, ook anotiie,ii. een tweede. opvallend scherpzititiige
weerleggilig vati de otitketitlitig vati Vati Maarieli iii de vonii vati een tot Iletii
gericlite opeii brieti'"'.1.F. Tieletiiallo (1799-1888). :1111bteriaar, jouriialist eli tia de
aticlieicling korte tijd li,illisteriii lielgie, betocigded.,arin dat de les v:iii de lilillisteriele veratitwoordelilkheid. die iii Etigelatid niet z,)veel iiioeite eii pijii was geleerd,
.1.111,·,itikeluk titet .1,711 het Etircipese colititiet][ besteed was. 11,7,110111 11-loest deze les
by de Frai 1, e re\ c , lutie tiog g.1 1,\\ d ijker dati iii E tige laiid „"01-de zi overgedaa 1 1. \ 0 ordat

de \.(,rfteii de \·eratitwoordelijklieid erketideti. Eeti aai}tal vorsteti rolgile iii, het
\·oorbeeld ,·,111 Fratikruk eti zo (,titstotideti eeti .i:itital grc,tid,retteii iiaar hit liiodel

Vall het Fr.,lise (:harter. Niet,w was het argi,!iietit dat art. 177 (;rw. 1815 de
iiiini<terifle ve!"atitivoordelijkheid vati Iiiini•sters tiiet ti,riiieel regelde, 11),iar
\·ocirotider+telde. De eigeti aard vati de tiiitiisteriele verantwi,ordelijkheid was
volgeiis de brochure ge,iiakkelijk te begrijpeti (p. 39). Voor iedere daad van de
regeri,ig wav de 111itiiwter„iider wietih departeiiietit deze vial veraiitw ,ordelijk. Was
zilii d.,ad illittig. Jail decide de mitiister de eer erroor met de foererein; was deze
cliadelijk, liiaar gee,1111isdrijf. dati bleet-hil wei veratitwoordelijk, itiaar daar fouteti
Lii utibek\\nmheid Keen niisdrut-wareii. was hij illet de blaa,71. die de publieke
Clpillie op helll wierp. v.iii de za.ik af. Was de daad zo#·el scliadelijk als eeti 111isdrijf-,
Ii.111 mciest hij tereclitstaail, zowel vc,or de ptiblieke opitile. als vc,or de Hoge R,1.id.
Vati Maa,1 e ti had volgetic de cchriliver,i iets va n de m inisterii:le verantwoordelijkheid

begrepeii. Vati een tetidetis iii lie richtitig \·an de Engelse vertrotiwetisregel was iii
de br<,chure Keen cpoor te o,itdekke,i. 1 )e whrijver legde eeti verbatid met de
persrrijheid eli verweet Vati Maatieii deze laatste met evetiveel, zo liiet mcer,
Ktretigheid als de illitlisteriele \·eratitwoordelijkheid te hebbeti rerrolgd. daar hij
keiiticlijk de publieke opitile i,ieer vreesde dati de Hoge Raad."J
2. Adelson Castiau en de parlementaire verantwoordelijkheid

Rclireet-iii 182<) iti P.irus tweelijsige brochz,res orer
miiiisteriele ver,atitwoordelijkhcid. l)t· la les/„„,sabilit# eti RMith,tion.'"4 (:astiail had
A del o,i C .1 c ti.iii ( 1 81,4- 1879) 1 " '

1

U.F. Tiele,11,7,1%1, 11'ltri,'1 111011>iclir \,ul .\1.1.111,11, :111· 1,1 n':polls,11,ililimillisti'lic·11,·. liri,xelles (april)
H 29. 1 )e toe%chrijviti g is \·:111 0. ile Keri Iii)·e de l )eliterglie 11 1. /)£ /a ri 311(in.<,liu /it,; di·; m inistic·s
d,itis h· tin,it jitil,h,- Bt·/el.. C;.11id I'.iris 1 867. p. 16.
1

1

" 1 )e Biic·,IL;,11 vati 311 april I X29 be\·atte eeti \·crtalilig ,·m elikele 1,1.idzijilet) vali deze brcithure

'"' V.iii ( 11.ti,111 A „·eiliig beke,id. N.1 eeli verblijt- te I'.iri.is v,iii 1824 kit 1 8311 keerde liij ii.i.ir
1Jelgie terug. Hij \verd pia.itsven·:alige,id lid ,·.1,1 het lielgisch N.itioti.ial (1),igres et, d.lani,1 lid
vati de I'ro,·iticiale R.1.Id v.iti Hetie gou„·e,1. Val, 184.1- 184 H war hij lid vail de Volks\·erte Keliwciordigil,g, waariia hij zicli ilit de pcilitiek tertigtrc,k. Iirtiest I)iscailles. .1,/c'/s<,11 (-'cisfiait sa
r.irtic''rt· minish:rit·/, s,·s 6-rits. l'Orti\\·elz (Ti,uni.iii) 1 878.78 p.
1,''

Ailelson (,istiau. /)(· 1,1 i·t·.Tons,1/,iliti'·. dc· 1,1 misc iii ,irrits,iticill ct dii biet'milit dc: .1 finism·s fi,
nt·/eiqi ,(·. (;ent. j zilii 1829. 85 p. eii Ri:tilt,ini,1, dit dist-„tirs d,· .11. h· /3,11·„it (,„11/1,11 1, Stir /,1
mplitsabiliri; mitlistl·tic'/h'; stiti,i d'tim fil,(,114£ Ailt Xaticiti,1/. lir.xelles 1 82'), 1119 p.
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zich tia zijn rechtetist,idie te Gent iii 1824 te l'arijs gevestigd. 1/6 Zijn perceptie v.111
de di eo ri e e t i prakt ij k \·a ti m i tt i st e ri l l e v e ra 11 tw 0 (, 1 (l e lili k li ei d w a s cl a arc, i ii b ij u its re k

Fratis geitispireerd. Aaii zijii eerste bri,chure wijdde de iii tilei 1829 verscheticti
X.,ti,1,1,11 eeii aparte besprekiiig, waariti het betoog vaii C:astiau <,p vertitiftige wijze
werdgebagatelliseerd:"" Aldus ititgedaagdeii nlede 11.iaraanleiiling vall cell rede vati
16 liiei vati het coilservatieve Eerste-Kailierlid Cioiiball, 1., k,v,1111 C.isti.iii iii tweede

iii:itatitie illet eell verdere „litwikkelitig vati zipti theorie, iliet als belatigrijkste
eletiietit het ondersclicid tussell parle,iietitaire ((,iniitiisteriele) e,i straftechtelijke
veratitwoordelijkheid. Zijn tweede broclitire, de Rit/i,tation, is daarom belangrijker
.:

tiiaar clieii, tlieorie
daii zijii eerste. Castiau baseerde zich direct op C ,tistatit,
voldeed heni iii bepaalde opzichteii tiiet. 1)e tic,gal gezoclite tilailier waari,p
C.'onstaiit bepaaide artikelen vaii de Charte had uitgelegd ten einde tiiiiiisters ook
veratitwoordelijk te illaken voor wettige regeringsdaden (het priticipe vati de
politieke verantwoordelijklieid), uiteetigezet iii hoofilstitk 4, h.id ill Fratikrijk veel
..

otibegrip eti weerstaiid opgernepeti. Eeti en atider had er volgens c.astiau
geresulteerd iii een wisselvallige strijd, waardoor ineerderepogitigeii tussen 1815

en 183() otii een wetop de iiiitiisteriBleveratitwoordelijkheid tot statid tebreiigeii
waren mislukt. Daardoor wisten de Fratisen na eeti vijftietijarige cotistitutiotiele
regeritigfpraktijk tiog steeds tiiet waar zij aa,1 toe wareil. leder defitiieerde,
ititerpreteerde eti praktiseerde de vcratitwoordelijkheid op eigeti wijze. 1)e
otizekerheid onderschrijvers eli in de wetgevetide Kiliners drotigeti tot iii de Franse
Mitiisterracid door. Tijlieils de laatste zittitig v.iii de (:hainbre des 1)6pittds 11.iddeti
volgells (:astiati de vijt-millisters, die over deze materie hadden gesproketi, elk eeii
'..,

verschillenci stelsel voorgedrageii.
Wat Castiaii bijz()iider frappeerde was de verwarring van twee functies. 1)e
eerste: de beoordeling van wettige dadeti van tilinisters, bijvoorbeeld fouteti te
wijten a.in otiervaretiheid eii otibekwaatiilieid, 117 de tWeede: de besclitildigilig
wegetis 111isdadeti, illegale dadeti vati 111itiisters, ot-alth,ins eeti vertiioeden daarvati.
1)e eerste tiltictie sprak voor ('.astial, valizelt', deze werd volgeils hetil geregeerd di,or

de ptiblieke opitile eii was tiiet het represetitatieve stelsel gegeveti. De St,ikiiCieneraal in de Nederlanden was tot dati toe erg terughoudend geweest, iiiaar
deze ver,iiocht op dit punt alles, als tiieti niaar wilde."" Daarbij gitig het 0111 de
politi eke " ' verat i I\\· ) 0 rdelijklieid vati C:0 nstati . w dke k·0 igetis lic 111 00 k z 0 iider \%·et

( Jiti.lit, Rt;/ilt,ition, p. 83 e.v.; ingezi)Ilden brick-.iali de (:oilmir di·j /'ilys-ills van 7 oktober
1829.

A'atiwitil, 29 juni 1 829. p. 3 e,1 4.
1)cze rede venclice,1 als aparte bri,chitre eli iii de .\'ati,1,1,1/ v.1,1 2(1 jutii 1 829. p. 6.
I.

1

1,1

Ri /ittari,in, p. 75. (:a3tiau liet zicli ii,ede itispirereti door Necker er, Cliateaubriatid. Vaii
itivloed e,ati de (Miscrvart·tir ok-a,idere vroegere Belgische auteurs gee,1 spoor.
Reithitioit, p. 644,6. Dc Fraii se praktuk vicl buiten mij,1 bestek. Ik veniioed dat ( astiall wei

waI overdreet.

"" Vgl. Thorbecke iii 1 839 "die cotitrole (...) was altijd iii het bereik der State,1-(;eneraa 1.",
1il

Bric/it•issi·/i,w 71,orbeck,·. Iii, p. 529.
Castia 11 w.13, 11.1 de Eplidil idrides ill 1 816 e 11 Vall Meet leil iii 18 17, ee,1 vall de eerste,1 die deze

teril, cell clikele keer d.,adwerkeluk gebruikie, De

1,1

ri·sputisabilitti, p. 24.
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bectoiid. Bij de tweede futictie filtigeerde de Tweede Katiier als opetibare aatiklager
eti vervi,Ide dati ecii juridische (lees: strafrecliteliike) ti,tictie. 1)oor verwarri,ig van
deze twee tillictief, die Ratiietiliitig illet 111111 Etigelse 0(,rsprong, slaagilen iii de Franse

praktilk 111ifd.idige mi,iisters eriti aiiii huti gereclite strat-te otitkc,nien. Maar iii de
Nederlatideii 1,(,od de (;i-oiid vet eeti kader waardoor meti Iiiet iii dezettile
\·cr\\·arritig ko 17 raketi . 1 )e politicke .„rdeelst-titic tie (parlenietifaire \·eratit\\·oc,rdelijk-

heid)'12 bleet-iii de Nederlaticicii gefclieide,i \·aii de aa,iklagerfimctie. doordat de
1.1.itste uitlii,),idde iii eeti proc-ditre voor de Hoge Raad, die eeti tiiitiister alleeti (,p
b.isis r,ili be4taa,ide wetteli-ike stratbepali,igeti zou killitiell berecliteli. ('astial, 112111

atitaiid v.211 het detikbeeld \·.iii C otistaiit. overgetioitieti door Vati Meeticii iii de
0115(·i·Mt(iii. dat eell strafwet voor illillisterille Iiiisdade,1 ontiiogelijk te tiiaken was.
Hij stelde daaretitegeti voordergelijke strafu·etgevirig jitist wei te iliakeii. Hij wilde
\·04)rk<1111eti dat iii de Nederlatidse verhoi,ditigeti de Tweede Katiier eeti, w;it hij
tioeinde. 111(,iisterlijke eii absolute 111.lcht Zoil krijgeli oni mitiisters willekeurig \·ati
m isdrij\·e 11 te becchuldigeti . " ' 1 )it ple i dooi kwaiii otigetwij fi:Id voort z,it. eii vorinde

eeli illustratie vaii, de overdrij\·itig en liet lilisbruik vati het aanklachtrecht iii de
Fra,ife rolkfvertege,i\\ourdigi,ig. V.1111,it deze kritiek (,p de Fratise praktijk ki\.7111
C:.i<ti.ii, tot de 1111 \·ulgetide op de Nederland e situatie tciegesnedell defillities:
Alitlistc·ric'h· i,/. 1„Ii·h·,ltc·,itilirr i· ·1·,11,til·„„rd,·/tit·h,·id: rerpliclititig vati eeti mitiieter itc
uittieteiittig r,711 de bevoegdhedeti \ .iii de Littr„eretide 111.icht te recht\·aardigen; zich
te (,lider\\ erpeti .1.11 de otiderr·ragitige,i e,i beschuldigitigeti iii het parletiieiit eti iii
de .1.111\\ eziglieid v.iii de ,·ertege,iwoordigers der „atie de lirgelitic ot- |let 11Ut te

be\\·Uieti \·.iii alle tiia,itregele,1. die hij lieeft roorgesteld of-lateii uitv„ereti. opd.it
114 11,111 rertrcitii,"eii verilieiit eti opdat hij de ge|de,i verkrijgt. die zij vrij zijil helli
(Me Ie sta,iii Ot te \\-elgereil.
Stm/i c·ch ti·/i/1. c „1 1,11'1 disch c i·c·r,u,t, i„,rdc·/iikh i·id: het

gro,idwettelijke reclit v:iii de Stateii-

Cle!,er,1,11 0111111 iiiisters .1,111 te klage,1 e!1 vaii de Hoge 11.a,ad ze te veroordeli'11, I oor

alle tlagratite sclieriditige„ Va rl de s[.1.its,rette,1, begaaii iii h ull 11.12 iii of-krachtens eC n

k<,tiiiiklijke ver(,rdeiiitig.'14
1)e lilitlisteriele vet"antwoordelijkheid had bij (:astiau zijn sluitstuk iii het blidgetreclit. Alf de oppositic eriii slatigde het budget rerworpe,i te krijge,1. dati moest de

betreffeiide iiiiiiister opstappeti. Hij crketide. zij het Iiiet .115 priticipe, dat de
vera ti t\\'c,orde luk e 111 i ti i st e r 'ges tra tt ' k o,1 wo rdet) r „or ee,i (,ti gel it k k i ge l e id i ng va ti

zaketi eii roor t-outen vati het bestilur. Maar de eliige 'straf daarvoor was het verlies
vati vertrouweii, uit,11(,tide,id iii den·eigering vati hit bu d get. E en fpecia,11 tribun.ial

\ ,or de ti,iiiisteriele ver,int · , rdelijkheid ·ac oz·erbodig. hi Etigelatid weketi

ministers bij de eerste flag, iii Fratikrijk eii de Nederlatideti w.ic 661 leG 11iet
voldc,ende. Ministers probeerdeti er 111111 portetfuille te behoude,i. hetgeeti tiiet

itiipliceerde dat de iiii,iifteriele veratitff·oordelijkheid iii oris laiid iiiitider effectiet-

"- C,isti,iu. Dc ht n'spt,11.s,ibilitcg. p. 51 en 76. Thorbecke k\valii later tot liezeltile tenilinologie.
V,trh·Ilit·itt,tin· Rt'di·i,i,t·rillet,11.1. p. 213 (23-2-1 titei 1849).

"' Ik la.it de uitwerking rati de pr<,cedure \'.111 beschuldigitig eli bereclitilig v.iii (:actiau rusteli.
Zie Di· hi 17:,·poit.,abiliti:, p. 63 e.v.
11 1 RA:tilt,iwil. re;p. p. 66 eii p. 72-73.
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Zoil Zijil dall ill Etigeland. Ill de Nederlande,i waren 111inisters onverstoorbaar en
verdroegen beter de (itigeniakkeii vati hlil] rol. Fieqiiente vertiieil,viligeii vati de
Ministerraad wareti ook t-eitelijk zeldeti glinstig voor de tiatie eii w.it tiiaakte het uit
wie 111iliister was? Maar Van Maanen tiioest weg, hij was een anonialie."' zijn
otitketi,iliig w.8 eeti o,ihot,dbare abstirditeit, al duizetid 111.,le,1 geloocliend i,i de
praktijk, 'si timide eticore!'. vati otize tiictiwe instellitigeti.116 Had trotiwetistiiiiiister
Van Gobbelschroy daareind jatiuari nietopetilijk at-sta,id vati getionien? Begotineti

ministel·; iliet Orider druk vati de pliblieke opinie coticessies te doeti aari het
117
Casti.iii h.id kentielijk goede lioop voor de toekomst.
parlemetit?
Castiati deed de eigenlijke bedoelitig van Constatit te weinig recht, al mankte dat
zij bijdrage niet minder interessant. Het feit dat hij zo weiiiig oog liad voor het
prevetitieve effect van een parlementaire aanklacht, waar het Van Hogetidorp,
Constant en Van Meenen feitelijk oin te doen was. illustreert dat zijn theorie het
11

niveaii vaii Van Meetieti iliethaalde. Castiau m iskende liletaridere woordeli dateen
besluit van de Kamer tot het doen vati een ministeriele aanklacht, ongeaclit of die
Illt eell legale of illegale daad van eeti minister betrof, hoe dan ook een politieke
veroordelitiginipliceerde. Een aanklacht was imtiiers het resultaat van een stemtiiing,
die als politiek bepaald meerderheidsbesluit van de Kaniereeti nieer of milidersterk
politiek effect sorteerde, geheel los van de vraag ofer daarna een berechting volgde.
Castiau nam ook vrij sterk at-statid vati de vierde macht van Constatit. Hij verweet
deze geschuif met de ftinctie van die macht. Volgens Castiau was deze veranderd

v.1,1 eeti tieiltrale, otifeilbare inactieve macht, riaar eeti 'pouvoir mod<>rateur' 111et
het recht van ontbinding, het otitslagrecht van nlinisters en het recht van gratie.
waardoor ze volgens hetii niet meer Iieutraal was. Kon een dergelijke fatitastische
creatie weI werken, vroeg hij zich aP Ook al zoti deze politieke fictie elders wellicht
kunneti futictioneren, dit gold zeker niet voor onze natie en de monarch die hem
regeerde. Willeni I niocht en nioest volgens C:astiau wel degelijk een grote invloed

uitoefenen. Zijn onschendbaarheid hoefde daar niet onder te lijden en zijn
invloed iti]pliceerde niet dat tiien tiiinisters als blinde uitvoerders iii(}cht
beschotiwen. Zij konden ininiers altijd hun iiiedewerkitig weigereii.
1

IX

Het etithousiasme vati Castiazi over zijn oriderwerp was groot
cette respotiobilid ministErielle, doiit tolit le motide parle, que tout le Iiionde
coniiait et qi,i court pour aitisi dire les rues ..11,/
m,1,ir iii het aatital reacties op zijn brochure werd hij datiig teleurgesteld. 13" De enige
kratit, behalve de Natio,1,1/, die reageerde was de Cat/,0/iqi,c th· Gatid, die na een veel

belove,ide ititri,diictie toch geeti echte recetisie plaatste. Trisseti april eii ,iuglistlls
was er, aldus C.astiati iii zijil tweede brochure, niets veratiderd, zodat her gevaar
dreigde dat iedereen tenigzotik ill de oude verdoving. Hij eindigde daaroizi met eeri

I

I:

Dr /a n'sponsabi/it , p. 77-78.
Dr /ci ,·c.<potisabili'W, p. 79: voor de venvijzitig imar Vati Gobbelschroy zie p. 24.
"- Dt· la rt·spunsabilitt, p 27-28.

116

1111

ll'
12ii

Dc /,1 irs/ki,isalii/it . p. 12-2(1
RUit,ati,NLp. 63,
Rdittatioit, p. 8 1. Her doorstureti van reacties naar Parijs via eeri vrietid liep tiiet goed.
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laatste aansporiiig aaii alle serieilze schrijvers vooral door te zetteti.12' De brochures
vaii Castiati bleveti iii het Noordeti Iliet geheel otiopgetiierkt. Ze werdeii Iiiet tiogal

wat vertraging pas iii 1830, ketinelijk nog v66r de at-scheiding, besproketi.Ill Maar
die bespreking deed er geeii recht a.iii, waiit vaIi de Risttitatioit werd de kerti zelts
verzwegeti. De iii de loop vati 1829 sterk verslechterde verhouding tussen het
Noordeti eii her Z uiden haddeti de ontvankelijkheid voorde figutirin het Noordeti
liiet bevorderd, ook al was de tooii van de brochures, behalve tegetiover Vati
Maaneti, iii het geheel niet regeringsvijandig

1211

Rt'hitatio,i, p. 83. De Coidrrier des Pays Bas Vall 28 juli 1829 gat-alsiiog eeii lovetide recelisie,

die ee,1 aantal reacties vali eet, atiotiieliie juriscolisulte uit]okte iii de Colirrit· r v.1119 eli 2(j
augustus eli vali 21) septeiliber. Castiau reageerde valiuit l'arijs iii de Cotimci·vati 7 oktober.
1)ejurisconsulte beweerde, bij gebrek aan basis iii de (;rolidwet, dat liiiliisterii'le ,peratitwoordelijkheid benistte op art. 1383 vaii de Code Civil, wat Castiau weersprak op p. 83-1 (19 vati
de Rl/itratioil. Casti.lu olitliekte vervolgens de identiteit vall zijii ketitielijk beketide tegetistaii122

def.
Biitirafc,1 tot Regtilt'leerdheid i·,1 li'crgi·vii ta, vati U. A. deii Tex eti J. vati Hall. dl. 5, 183(1. p

4211-423.Ver,iioedelijk door l)eii Tex: zie F.J.P. Satiteguets. 'Libertas geeiie lice,itia. Eeii
politieke biogratie van Mr. C.A. den Tex', olluitgegevell scriptie, Utrecht 19911.

HOOFDSTUK 9
1)e ontkennitig vati Willeni I zelf;
de koninklijke boodschap van 11 deceniber 1829
Inleiding
Iii de beruclite koilitiklijke boodschap v.in I I deceitiber 1829 otickende tetislotte

ook Willeni I zelt- liet bestaaii vail mitiisteriele verantwoordelijkheid. Deze
bc)odschap, de itilciditig op eeti weer stretiger wetsvoorstel itizake de beteugelitig

\·ati de perf, kwa111 „p eeti iiigewikkelde en verwarreride tiianier tot starid. Ik
pretelideer Keen waterdiclite recoristriictie, u·alit er best:,at tiog geeii betroilwbare
itiventarisatie van 11 het relevatite archiefiiiateria,11.
1-)oel van dit hootdstuk is een recotistructie van de gebeurtenissen die uitiliondden
iii de boodschap. Gitig het 0111 eeti herhaling van de ontkititiitig van Van Maatien.
ecti jaar eerder, otzater 111eer acliter? Hetontbrak Wille,111, zoals eerder bleek itiI
de tiota-Verstolk, in elk geval ti iet aati desk undigstaats reclitelijk advies. Het feit dat
hij niet op die nota tenigkwatii, noch, voorzover wij weteli, wder overleg voerde
met e,111 otiiieer aiidere tiiitiister(5). iets wat hij bij belaiigrijke zaketi altijd deed,
tii.,akt aaii tieiii elijk dat Wille,ii I iii 1829 iiooit ferieiKheeft overwoge,10111 etiigerlei

Fonii vati mitiisterifle vera,itwoordelijkheid te erketilieti.
l'ARAGRAAE: 1

1)1- C RISIS VAN WII 1 EM I IN 1829

1)e orkaaii die volgetis Verstolk begin 1829 opstak, kwatii hard aan bij Willem 1.
Deze begoii eitidelijk te beseffen welke krachten hijiii het Ziliden had otitkete,id.

Hij pr<,beerde daarom van alles om de verhitte getiioedereti iii liet Zi,ideri te
bedaren. 1)e Pritis vati (-)ra,ije schreefop 19 111.iart 1829 aari de Tsaardatervans\·ege
de petities aaii de Tweede Katiier en de uilie ill het Zuideti sprake was vati eeti crisis.
die enistige gevolgeti kori hebberi en die veel chagrijii gat-aaii zijn arme vader.'
Het utir der waarlieid. dat van de tietijaarlijkse begrotitig, naderde eii het scenario
vati 182(I dreigde zicli te herlialeti. Willem I stapelde vatiat jatitiari 1829 de ene

coticegie op de atidere 0111 het Zilideti tiiaar vriendelijker te stenimen. 1)it iiam
derriiate grote vorfiicii aa„ dat het veleti iii het Noordell batig om het hart werd,
z,·atit het leek weI alsot-Willem I stuurloos was gewordeti.
Medic, mii h.id Wille,ii I eeti eerste perfoo,ilijke gesprek 111et zijil ilieiiwe partic-tiliere secretaris (;roeii valll'rinsterer. 1 )eze maakte ii otities. die de illdnik wekken
alrot-Willc ni I a Li ti Atische mo 11(,1 oge 11 111 et zic h zelf h i eld, iti plaats vati zicli werkelijk

'

Ge,1,·,listi,kke,1, IX- 1 -p. 367.
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met Groeii te versta:Iii. 'Als de Hollanders tiiaar bij elkatider bleven', legde (iroen
vast. waartiiee Willeiii I doelde op de scheuritig iii het Noordeli-ik froiit biniieti de
T\\·eede Katiier di)01 tciedoeti vati Litzac eti zijti aatiliatig. Willetii I verklaarde
kgctic,\'er (irc,eti dat de (ir<,iid\\·er gebaseerd was op 13£,uigoticlisclic i,i tellitigcil.

1)e vr„egere liertogeti e,i graveii liaddeti dotiieilieti eti kotideti beden doeii. Werd
eeti bede niet toegestaait eti 111aakte de graaftocli tic,odzakelijke kosteti d.in koii eti
mc,cht liu voor de betalitig claarvati achkrat-bewilligiiig vragen. 1)e zaak lag 3impel.
als de Stateii-(;ener.ial de ticiijaarlijkse begic,tiiig weer zoideit verwerpeii, dati zi,u
hij' Wille!11 1, zijn gang kii,iticti gaati. 111 dat geval zoii er acliterat-tocli toeste,11111itig
:11(,eteii koiiieti voor het gebri,ik Van de begrotitigsgelden.1 Groeii lijkt geeti idee
te hebben gehad waar Wille,11 1 het over had.'
Op 14 juiii 1829 meldde de Ousteiirijkse atiibassadeitr Jaii Weiieti dat het litimeur
e„ de ge zondheid $·aii de K (,tiing lede Il l) tider de 'positioti e 1 11 barassatite des affaires'.

W ilie ni l c (,iii Li keei de litiks e 11 rechts pers otieti, in aar wist gecti partij te kieze 11. Alies

werd geprobeerd ,iii de Zilidelijke utiie vaii liberalen eii katholieketi k verbrekeii
eii op het flagen d.1.irvati „·aJ alle hoop gevestigd.4 Op I jitli 182911)elitile de gradi
Vati der I)uyii .1.iii oud-kabitiebsecret.iris C;rovestitis de jongste roddels van het hof
eii die wezeii op eeti verergering vati de crisis. Er was sprake v,111 een 'Alter Ego'
eli vaii eeti 'abilicatioli resolue Jb irato." Willelii I was inet atidere woordeti sotiis
v e rw a rd e i i d re i g d e b i i i 11 e t i s k a n i e rs i ii e t o n ii i i d d e l l ij k a tt re d e t i . K e t i t i e l ij k w e r il l i e ii i

de diuk bij vlageii te reel.
h i ,iii gu st,is ot-septeiiiber 1 82') sprak de al ge 11 oe nide brochu re vati Adolphe 13 oscli

opetilijk vali de atigst van Willetii I voor een lot ali dat van de Engelse Koning."
11 ,3ch was goed itigeliclit, Willem I zoii liet etikele iiiaandeii later (begii, december)
persootilijk bevestigeti tegetiover ee,i Katiierlid (zie hiertia)
Op I september 1829 bericlitte de Krootipritis de Tsaar dat bij eeti tweede
verwerpitig vati de tietiiaailijkse begrotitig, waarv.iii het voorstel op 19 oktober a.111
de orde zoii zijn iii de Kanier, eeti situatie koii otitstaaii dat lie regeritig zonder geId
kN·ani re zitteii. Zijii vader zou dati zijii voc,rstel 1110gelijk Iiiet ge\\·eld (1001- tiioeteii

zetteti eti wellicht hulp vati buiteiil.indse troepeti nodig hebbeti. Hij votid dat ziji,
v.,der zeer eetizijdig geadviseerd werd eti zeer wantr„uwetid was. Hijzelt- werd
cremiihii door hem vertmal\\·d. maar hij gat. licm maar iii allei gelijk. Als hij cell
ge#0<,ti <,tiderd.1.iti „13 ge\\·eest, sclireet liij, liad hij al lang .11 zilii ftiticties tieergelegd.

1

Was dit beti)og ciogeetiver-re eclk) valibet priv6-c),iderric·litdat Va„ Hogelidorp variatzi-jii
ziekbed dati Willetii I gegeren had over de groi,dJag vati het stelkl vati de 'Schet.' iii de

'

C:oletibratider, '(Iesprekken illet de ki)iiitig', p. 266
(it·dcuks,i,kir,i, IX- 1 -p. 32 l.
Koninklijke Bibliotheek, hazid,cliritieii, brieveti Sirte,iia de C;r„vestilis, 751) 26.

tiia.liideti jatiuari e,i tl·britari I HI 4?
'
'
"

Adolphe Busch, Ess,ti sur /a libertl· ch· 1 1,·tisc·(elicm·111, p. 5 1, tioot. Her Noordelilk blail /),· i 'riciici
dc; Ilic/(·i·/a,it/;, /829, p. 723-731 sprak v.iii Belgibihe jchrecit\ ·er , 111.1,ir gat-Blihi·11 itizake de
111itii,teri2le

veratitwo„rdelijkheid gelijk!

Ck·th·,iksnikh·ti, IX- 1 -p. 379-382.
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Groeti lieritinerde zich op zijii ozide dag dat Wille,ii 1 rotid oktober 1829 over eeii
veratitwoordelijk kabitiet gezegd liad: Nee. dan tiogliever abdicatie: "V.in niij krijgt
ge dat tiooit, van mijii opvolger niisschien.-'Op I novembersclireet-dekroonprins
aaii de Ts.,ardat eeti concessie itizake mitiisteriele veratitwoordelijkheid eeti bewij

vati onvergeeflijke zwakte zou zijii. De figuur was volgens hetii tiiet door de
Grcmdwet gewild eii toelatiiig er\·an iii de oiiistatidighedeti vati dat moiiient zoii
de ineest schadelijke gevolgeti hebbeti." Op Ic) liovember verklaarde Wille,11 I iii
tratieti aan 1 Ge!1 bereid te zijri itiet het hele gezii, riaar het buitenlatid te
vertrekketi."' Deze wist hem enigszins te kalmereti. Hij raadde aati 0111 fleclits iii het
iliterste geval tot een Gtantsgreep, het sceriario dat Willeiii I ook iii 182(I liad
(iverwogeti, over te gaati. Maar. 0 \,onder, dit zoii ook deze keer liiet 11odig blijkeli,
watit bij de tweede poging iii december werd onder invloed v.iii de boodschap vall
11 dece,iiber 1829 de tietijaarlijkse begroting, zij het zorider de daarbij behore,ide
11

111idileletiwet, aativaard.
lt.iiell overdreefzwaar. toen hij op 1 ( I tioveniber 1 829 tegenover W ille,11 1 beweerde
dat de Zuidelijke unie verlangde om de kracht van het besttitir als het ware geheel
in de boezeni vati de Kanier overte brengen.13 Uiteraard wilden de Belgeti zich niet

alle regeringszaketi betiioeien, iliaar als controlei,r. Hun hantering vati het btldgetreclit was wettig en ik vo,id Keen onderbot,Wiilg voor de bewering vati Rdiell. Het

idee dat eeii Belgisc-he pretiiier zich eitid 1829 achter de coulissen aati liet wariii
lopeii was om de leiditig van de regeritig vati Willem I over te ne,iien. lijkt mij een
Origetiliideerd arigstvisioeii. litiell versterkte tiaariiiijii oordeel dati ook omic,dig de

atigsteri vati Willeni 1. Deze herhaalde etikele dageti voor zijri boodcchap vati 11
decetiiber iii eeii opetihartig gesprek met eeii Zi,idelijk Katiierlid wit Rkiell heiii
gezegd had.

1)e Kollitig Zei bij die gelegenlieid satiiengevat het volgetide: Men wil collectieve
tiiiiiisteriele veratitivoordelijkheid otivel de 111.icht overbretigeil tiaar de Tweede
Katizer eli wat levert dat op? 1)atik als cotistituti otitle K oti i tig ge cii veratit,\·001-de-

lijkheid meer heb neli moet zwijge,1 e,1 tiiets cloiii. Ik lieti daar tegeti watit het is
gevaarlijk o,ii de Ka,iier eti daarmee het volk de macht te geve,1. Katiie, meerderhe-

deti liebbeti geeti vaste, tiiaar eeti wisselende \\·il, ze zijii itistabiel. Cirote daden
worden calleeti verricht door etikelingeti.'4
Het sceriario dat Willetii I voor oge,i lieeft gestaan, wasomiiisketibaardat vati 182():

eeti Belgische Katiiertiieerderheid zoii, als de nii,iisters voor alle regeringsdaden
verantwoordelijk waret, geniaakt, hem als regeritigsleider opzij zette,i. Iii datzellile
ges prek zei h ij tens lotte ook . dat de attributeti va ti de K on ing eti de Stateti-(; e i ieraa 1

11(tilit,ki'llric iii de (;rotidwer stotide,i beschreven. Hij sto,id iii zijn recht. zei hij, eti

C ; roeri, .Xt·ch·,·/,1 i d.,·,·h c' C .c'da,·h/c·it, 1873, p. 288 (22 deceiii ber 1873).
'

(i,·dc·,ik.,·111*kiw. IX- 1 -p. 392. Ik vero,iderstel liat cle krocitipriti, hier doelde ,)p collectieve
111111isteriele I·er,inmcic)rdeliikheid.

" (,erretsciti. '(ie prekken tiiet deii kotiii,g'. 1936. p. 157-158.
"

12

"

1 )e 13cisch Kemper. St,t,itkimdic,· .ecst·hic·dc,Ii:s h,1 1 X30. p. 7(14.

(,errets£),1, 'Ciesprekketi titet deii koriitig', p. 175.
Willetii i verweec hier tiaar zij 11 vel·aritwoordelijkheid volgens herstel sel vati Vati Hogetido rp
1 )e (;erlache, Historn· dit Roymillit· </t:, 1)ars Has,.3' editie. Brlixelles 1 859, II, p. 214 e.v.
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"ik zal liatidlia\·eti met alle middeleti de grotidwet, die ik bezworen heb." Terwijl
hij zo prete,ideerde zicli aati de (;rotidwet vati 1815 te houdeti, beriep liu zich
teitelijk op 'zijii' prealabele sc)evereiniteit. Zijn boodschap v.iii 1 I deceiiiber van
enkele dage„ later zou dat ook expliciet verwoordeti. Met de 11.iuwkeurige
attribukiiverdeli,ig koii hij alleeti tiiaar doeleii op zijii strikt letterlijke uitleg vati de
Groildwet, waarijiee h ij [cit verbazitig vaii velen geheel tegeti de geest ervati itiging
Was Willeiii I eitid 1829 poor zichzelt- overtuigd geraakt van Zijil prealabele
soevereitiiteit of pokerde hij rilstig verder?
iii de boodscliap vall 11 decelliber werd tiiet alleeii de lilitlisterifle veratitwoordelijkheid otitketid. Willein 1 verklaarde daariii ook dat het at-geloperi tiioest zijii 11iet
het tiiisbruik vati de persvrijheid. Er zou eeii stretigere wet kotiieti, dat wil zeggeti

de vroegere lijn van Vati Maaiien zou wordeti hersteld.
PARAGRAAI· 2
HE)1 K WAM 1 ) 1·. 11( 101 )$(-' l iAl' 1 () [ h I A NI )?

Uiteraard ni oest de oritken nitig vati Vait Maatieti vati dece mber 1828 m it zi.jii gi·ote
tiasleep wel op enig mi)!11eiit ii irinotideti ill cell statidpunt vati de Koililigze'lt. Hoe

kwati, dit statidputit dat Willeiii I tenslotte inti,1111 iii zijn berucht gewordeii
konitiklijke boocischap van 1 I deceiiiber 1 829 tcit stalid?

1. De strijd over de betrekkingen tussen regering en Kamer
1

)at Wille iii 1 iii et bijster vecl opliad m et de Miti isterraa d bleek eerder. " V66r medio

mei 1829 schreef hij als zevende putit op eeti actielijst dat de 'Raad vali mitiisters
vooilopig geeti bijzotidere wijzigi,igeii vereiste "eii zo,1 de Kabitiets Raad weder
rail tij d rot tij d ali vroe ge r kuti ti eti wordeti ge h c, 11 de 11.- 0 p ee 11 twe eile soortgelijke,

logisch waarschijitlijk laterelijst stoiid .715 zesde ptitit: -Herstellen vati Kabitiets lia.id
tiiet ot-zonder bijbclic,ud \·,in R.,ad van illinisters. "11, Ma .itidet-e woorile!1 Wille!11
I

heeft iii 1829 ovenrogeii otii de Mitiisterraad cip te lieffell eti de vergaderitigeti

v.111 1 71 iliib ters ,\'eet· zelt- 5·0 0 r te zit[eti iii de K.ibiliets raail. Maa 1- dit r 00 n ie 111 i li werd

tiict doorgezet eti de Mitiisterraad bleeti hi die raail zo,1 de strijd tus3ell Vali Maaiien

eii Vati (;c,bbelschroy zich op eeii hoger tiive.iii eti ri,tid ecti aiider probleeill
herhaleti, tiatiielijk dat vaii de betrekkitigeti tusseil regeritig eli Katiier.
Hetitiliclititigeti-Kll v.iii H ju iii 182() ijas door de m.issale petitiebewegi ng iii het
Zuideti iii 182.8 9,1 1829 zwaarotider vitur kotixeii te liggell. Iii de daarop volgetide
disciissie iii de Katiker was hit Kaziierlid V.111 Alpheti op 28 t-ebriiari 1829 frotitaal
iii de Janval geg.lan regeti dat itiliclitingeii-KH, dat hij eeii verbodstelsel tioe,iide eti
typeerde als eeti grote vet"gissitig 't-alix dalls son prilicipe, funeste cialls ses resliltats'
Het had de iii iii isters o tim i sbare i 11 t-ortii atie n n thouderi en het overleg iii et de K .1 117 er

geblokkeerd. Voor de eiiige aiidere tiiogelijkheid die de Kaiiier hail, zicli ilier tot
"

Hootc15tuk 6, p.tragra.it-7.

"

/Jekle
1

"29')

lijsteit iii NA. Staatssecretarie, 6811, ('vati de Kotii:,g ter bewarilig olitvatigen I H inei
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de mitiisters, niaar tot de Kn,iitig zelf te wetideti. betoonde Van Alpheti zich
buitetigewooti beduclit. Litiac viel Vati Alphe,i bij. Het gewraakte KB dietide
itigetrokketi te wordeti eti het petitierecht moest tiiet latiger gedetiatureerd blijven
rot zitiloos papierbederE. Tijdells ditzeltile debat prikte met tiatiie het Zuidelijke
Katiierlid LeC- lercq de fortii ele arguiii e 11 teti door, die wai·e n op ge\\·orpe,i voor eeti

doorieiding vati petities bij adres ,1.in de Konitig. ledereeti koii wekelijks op
audietitie bij de Kotii,ig en dan zouden de State,1-Getieraal geen adres tot helil
mogen richten? LeC:lercq gat-voorbeeldeii en precedenten vati niededelitige,1 a„i
de regeritig zotider expliciete grotidwetsbepalitig, Zoals hetjaarlijkse atit \·oc,rd op
de troonrede.'71)e Tweede K.inier besloot uiteindelijk tot eeti adres aaii de Kotii,ig,
maar de Eerste Kamer lag dwars eti leidde het adres met de petities tilet door.
Willem I nam deze griet-des.iltiiette,iiin zeer serieus. Bij missive van 21 mei 1829
verzoclit hij om een advies aaii de Mitiisterraad over "het gebrek a.iii voldoelide
betrekkitigen tusschen de tweede ka,iier der Stateii-Geriernal eti de Hootiliti der
1)epartemetite,1 vati Algeliteen Bestillir." 1)it was een liovuni. want het betrot-eeti
zaak die liet norniale terrein vati de Ministerraad, wetgevitig, te bu itell gilig. 1)e raad
voltc,oide op 15 juni een verstrekkend advies. 'R Men was unanie,ii van nietiitig dat
de betrekkingen tekort Sclloterl. De raad deed op basis vati eeti voorzet van eell vail
zijii ledeti de volgende voorstellen:
a. Meer eetilieid iii de statidpunten vaii Mitiisterraad eti 11.iad vati State door
verpliclit otiderling m ondeling overleg: behalve tiiinisters zotiden ook staatsradeti
de vergaderingeti vati de Tweede Kaitier moeteti bilwotieti.
b. Iii adviezeii vati de Tweede Kamer diende voortaaii eeti meerderheidswil te zijii
uitged rukt.

c. 1)e Tweecle-Katiierconitiiissievoordepetitieszoit vourtaaii itilichtitigenillogell
vragen vati de betrokkeii illinisters naar aa,ileiding van ingekonieti petities.
Deze voorstelle,1.itide geest vatidievati Falck van eitid 1817, krv.imetiglobaal tieer
op eeti aanzietilijke verruitiiing vati de betrekkingen en een rationalisering va,1 de
werkwijze vati de Tweede K.111ier, als deze daarniee tentiiitiste zoil iiisteliinieti. Eeti
mitiderlieid vatide Mitii sterraad was tege,i tweeitilplicaties vatide voors telle,i. Te ti
eerste, dat mitiisters verplicht Zoildeti worden de heti regardere,ide openbare
vergaderiiige,i van de Katiierbij te wotieti. Teti tweede, dat door het derde voor,tel
het inliclititigeti-KB vaii juni 182(I, volgens hetwelk alleeti illet toesteillillilig vall
de K o Iii,ig directe in lic h tingeii van de Katiier ami de ministers iii ontvatigst mochteti

wordeti getioliien, zou moeteii vervalleti. De iliinisters zoudeti volgells die

'

-

"

H7 K 1 828- 1 829. p 388-391. Leclercq. lid vaii de grcitidwetsccitii, 11iscie vall 1815 e ii, be halve
K.1111 erlid, prcicureur-genera,11 te Luik. reageerde daaniiee veniioedelijk op Vati Maatieti. die
hem begii) april 1827 ii, de K.,iiier zeer otihel14 Ii,id at-gebekt. Zie ook deredevaii 1)0tretige.

HTK 1826- 1827. 5 april 1827.
1)e tiliieke adviegativraag Ri, Wille,111 Jal, de Mii}isterraad v.iii 21 mii 1829 iii (-;erretsoii,
(inic·,1 tw i Pritim·,·ir, I *·st·h,·idi·,1. 1, 11.(;1' 93, p. 3 1 2-31 3. Er best,iat hien'a, 1 iii m.1 i „iscript een

ilitgebreidere ,·m,n'ente die liteer iii det,iil ifigi,ig op de \\·ijze v.1,1 r.iadplegiiig iii de Tweede
Kati,er. NA, M <11 le rux, 47. 1)eze vi,cirverxie „·erci waaru li ijnlij k bek cirt oni gee ii conflict over

bevoegdhecle,1 iliet de Katiier te kii.igeti. 1)e ii,itiister die het advies v111 de Mitiisterr:,ad
otitwierp ·as \\·ellicht V,iii (;obbelsclit·o,·, iii,tar dit i< 11iet zeker.
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minderheid (waaronder iii elk geval Vail Maaneii"') daardoc,r iii eeii lastig parker
kiintieii rakeii elI dit zou de basis kunne,i legge,1 voor 111,11 verantwoordelijkheid.
Was het wellicht de otiuitgesproketi bedoelitig vati die ineerderheid om zo toe te
werketi Iiaar erketitiitig v.111 itidivicluele inillisteridle veratitwoordelijkheid? Niets
wijft daarop.1" Hoe daii ook, deze voorstelleti beweze,i weI dat de Ministerraad zicli
op dat 1110111ei, I 1 11 in 01111eer progressiet-durtile opstelie n eli liet let had Vati M aatieii

te trotserei). iii jutii werdeii de voorstelleii 0111 advies liaar de lt.aail vati State
gezotide,1, die er iii septe,iiber cell negatiet- advies over uitbracht eti voor uitstel
pleitte.

Oiidatiks dit ilegatieve advies zoudeti de voorstellen ilietgeheel van tati·l verdwijileil.

a| Zoil er tilssel, septeinber eli decetiiber lilets nicer vail worden vertioilleil. Ze
zouden eeti rol speleti bij de totstandkoming vati de koiiitiklijke boodschap vall 11
deceniber 1829.11

Ook kn opzichte vati de K.111ier liad Wille,71 1 ititi,< eti met stil gezeteii. Zijii
secretaris I)e Mey vati Streetkerk had zich t t liet Tweede-Killierlid I)aililil v.1,1
Alpheti ge ·end oiii inlichtitigeti over de wijze vall behaildelitig vati z.iketi ill de
Ka,iier. 1)eze reageerde oniitaticlig.12 De Mey bedankte Vall Alphen eii \·roeg hetii
hoe nieti tot eet, andere praktijk ZON killitieti konieii, want daar was itiiliiers eeti

wijzigi,ig vati her Reglemetit vati Orde van de Katiier voor tiodig.1' Verdere
correspondentie trot ik met aan. 1)it spoor hep kentielijk dood eti de zaak bleetligge,1

2. Groen van Prinsterer, Willem I en de ministeriile verantwoordelijkheid
Vatiwege zijii iti\·loed op de Koilitig, als diciis kabiiietssecretaris sitids april 1828,
speelde (;roeii eeii rcil iii het gecoilipliceerile besluitvortiii,igsproces dat zoi, leideti
tot de boodschap vati 1 I deceiiiber. Willen, 1 apprecieerde zijii mbretig eii adviezeti
en (;roeil weril ee,1 foort vertri,uweling. Hij begon, tiaar eigen zeggeti onidat de
toest.111 d steeds tiieer k ritiek \\·erd. iii ok tober 1 829 ook it it eiKeti be\\·egitig ad\·iezeii

te geve,i. Bovetidien was hij iii c,ktober 1829 een eigeti blad gaaii uitgeven, de

'"

-"

M.i.ir waar3,-hijilluk „iet Mollerit..1 )eze 11.lil al i,p 311 ma.irt 1 829 eeli advie+ eti c,)ticeptbejilit
terz.ike getoritiuleeri| dat etierzijdh cei] sc,ort vali ilitill)Jigilig Jail de Kanier ililiield tot overleg
en atiderzijd, al eeti \\·ijzigiitg t,iliteld van het KI Val, H ju,11 1821 1 (de kladver,ie, beru,te,i iii

NA, Mollents, 47)
1)c notities uit 1841 val, 111itiister Verstolk, die begili 1829 roor erke,inilig vali inilividuele
11 li 11 isteriele ver.1 1 i twoordelijkhei,1 geple it 11.1.1 bij Willei 11 1, bei·.1 tte n ge en a.1 nd litilitig v.111 cell

gezaitieiilijke

actie

terzake vali tlieerdere ilililihters 111:dio 1829.

31 Voor de relevatite stukken: NA. Stiatssecretaric gelieim, 3334: cen wecrgave van deze
discussie is ook te Vilidell in Talsiia, Hu n,-ht iwit pt·titit·, p. 35 e.v. Zie voor eet, di,or liiij niet
olitcij ti:rde, eigetilialidige 110 titie vati Wille lii I over deze i 11 aterie, NA. Stad tssecretarie 68 1 1,

ZOI,Lier pliats l,t-Liatillil, 1 I bladzijile,1. waar\'.1,1 de i,peliiligsziti luidt: "hi ver|ic),Iditig liiet de
gellite \i'elmh V.Ill wijzigilig $'.111 |)C.lilit v.ill M jillil 18211.-- 1)e reactie vaii Vaii Alpheii vaii 211 jillii 1 829 was 19 velle,1 latig eii bevatte t.11 rail intere5ealite
*ugge3ties. zelti Jiizake de tictijaaillikk begroritig
2'
NA, Stdatsse.-retarie, 4422 c.
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.\2·,1,·r/,1,1,/scht· (:t·d,trhk·,1. Hij Was het iliet oteeds eens tiiet Wille!11 1 cil bood daarotii
zij,1 utitslag aa,1,14 11,aar dit werd tiiet geaccepteerd. C;roen zag 11< gee,1 .inder iii dat

er een ei,ide moest ko,iieii aaii de zwalkeride foloregering vati Wille,11 1. Hij wees
iii zijn blad op de voordelen vati millifterifle veratitwoordelijklicid: eenheid iii het
iii i ti is teri e, eet i h ei d v a 11 begi ti s el e Ii, p l a n 1 17 3 ti g werk e,1. sa tii e ti h a ti g e ti ri c li ti ti g i ii h e t

besti,itr: alleeti bekwatiie tiiatitieti vati biliteligewooll taletit, die niet alleeti otider
toezicht va,i de Korii!ig, 111aar ook als het ware otider dat vati de liele liatie Zotidell
staaii; 111:intieti aan wie de Kollitig het meeste koti overlate,1. zodat hij zicli kori
beperket) tot hoot-dlijtien. Missihieti zoi, 111eii kuiineti beweren, sclireef Groeii iii
de A'c·dcria,idschc Gedachte,1 vati 24 novetitber 1 829 " dat het (111i nisteriele verantwoor-

delijkheid. I'v V) belioort tot het weze,1 vati elke ware M o ll archie?" 1) it betoog wag

n.itutirlijk tiiet iii de laatste pli.its bedneld voor Willeni 1 zelt. Maar (iruen haastte
zic|1 toe te voegeti dat erketitiitig vati millisteriele veratitwoordelijkheid geeri

garatities bood, tiien koti er ook buiten. 1)e vraag of de veratitwoordelijkheid
ilitdrii kke lijk oh.Is eeti te o,itwikkelet, kieti i i,ide Nederlatids e Grotid\#·et bes lote ti
lag. viel. aldus (;roen, buiteil zijn bestek. Wille,ii I wist dat het Groet, iliet te doe,i

was 0,11 cle Enge|se vor,11, watit die bestreed hij.1. Ciroen wilde nii,ilitiaal eeti
Mitiistem.id otider leiding vati de Konitig, maar daar had Willem I zichzelt- vati

vervreeliia. c,roetis benaderitig Was ill teite nauw verwatit .iati die vati veel
geniatigde Belgeti. iiiaar hij iiiaakte dezeltile fout als Van Hogetidorp in de jareti
1815-1817, hij vereetizelvigde de Belgeti iiiet revolutiotiaire r.idicaleti. Groeii liad
eitid 1829 iii elk geval oog voor verse hilletide soorteri van veratitzvoordelijkheid.
Evetieetis iii de Nederlatidsclic Ged,lelitclt vati 24 noveitiber 1829 schreethij
1(,

"Eetie Wet waarbij ze tot de

zeer etikele eli zeer moeijelijk hewijsbare gevalleii van

h oogverraadin m i sbruik vali 'clatids petiti ingen werd bepa,ild, z ou schij,iba.ireetiige
voldoctiitig voor het oge,iblik kuntlen geven. doc-h alleet, als eerste stap liaar het
goede. als un cichemi,1(111 17'rs le hie,1. Het is tijet getioeg dat de hoogste Sta,itsdietiaar
te r za ke va n o v e rtre di ti g de r ( ; ro i, d w et o t-oiii atid e re m i sd rij v e ti i ii re g te n k.i ii w 0 rd e ii

vervolgd.- de Ministers iii(,eteri Zic-h ill dell eigetilijken ziti t.,c·i·,111111,001·<6·12 v , )r het

Volk; zij moeteii aa,i de vertegenwoordigitig der Natie rckc·tist·h,ip geveti vati al
hetgeeti zij hebbeii verrigt, eli zoi, tiadertii,en langzaiii erhatid t<,tdie ho oggepreze lie
veratitwooiclelijklicid der Mii,ister,. welke de bewegitige,1 vaii het 13estilur irl .liles
beletii,iiert: de h:mdelitigeti vati bet (;oilvertieti,e,it 1.1,1 her 0110phoudelijke t<,ezigt
,ok der iii i,ist bevoegde bet)(irdeelareii oliderwerpr.
(irc,eii zat duidelijk nogal in Zijil illailg met dit effect va,1 een glijdetide schaal.'H Het

voerde iii zijn ogeii, zoals Mnie de Stael had gezegd, tells|otte tot "une rOpublique

21

l'

C)p 18 c,kt(,her 1 829 bood (;roe,i zij,i (,titslag aan bij de Konitig, dat tiiet werd aa,ivaard.
Iii ile ,\6'di·i·/,mdsi·hi· (kd,iditcit vati 31 oktoher. 24 et, 28 tiove,ilber 1829 verse·lietien

achteree,ir„lgeii, drie artikeleti over tiiinisteriele veratitwoordelijkheid.
(-;rcie,i rroeg bij briefvati 5 juli 183(l aa,1 Thorbecke 0,11 literati,ur over de va,ik genoemde
.taatsregeliligeli villi Eligel,itid en Noord-Atiterika. Hij wilde hij er graag meer tiver weteii.
/horb,·,·Li·-,tri·liti·/ 1 1 1, p. 382-383.

Vgl. X,·di·r/imd.silic (St·darht<·11,2 septeniber 183() en 26 april 1831.

Vgl. /dim. 1 deceii,ber 18311, p. 114 cli 24 jatiuari 1831. p. 124.
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eti d,it st„iid volgens (irc,eii gelijk aaii de verderfelijke volkspliis uii 12oi
soevereitiiteit, door helii gea3s(,cieerd tiiet atheisine. De Koziitig iii(,est echter de
zedelijke veraiitwoordelijkheid tiiet voor zichzelf houden, betoogde Groeti.
1)aari,iee nodigde hij Willeni I uit otii de vcratitwoordelijkheid voor het bestuur
3.1

tiiet de 111iiiisters te deleti.

3. De invloed van Groen op de totstandkoniing van de boodschap van
11 deceniber

(;ic,eii liet zicli rudetis zijii leveii raadselachtig uit over zijii Jandeel in de
bood6chap. " Vati liareit weei al op twee adriezen vaii Groeti llitilovetiiber 1829.
hi liet eerste daarvilii wees (;rcieii op de ge,·aarlijke tciestatid die was olitstaa,1 eli
raadde de Kotiitig :1.111 -niet rail tilinisteriele verailtwoordelijklieid, tell ininste iliet
oRicieel, te gewage,1.- Alle voorstellen omtrent 111itiisterifle vet"antwocirdelijkheid
;2

111 0,'ste 11 me t k ali 11 [e ri·ordeli at-gewacli t . 1 ) e rege ri l ig ni oest e r z ic li ti iet o t-fic ie el 01,·e r

uitlateii. ZMLI deze ver.,Iitwi,orcielijkheill otiverhoopt ook doot· cle Eerste K.,itier
aativaard warden, dati diellde ze niet gesalictioneerd te wordeti. "111 zyil tweede
advies" stelde hij dat ee,1 illitlisteritle veratitwoorde gkheid die bet hocigste gezag
iii ceii motiarchie, dat des Koni,igs, aan de Stateii-C;e,ieraaloide natie underwierp,
tiooit kon wordeii toegestaa,1,5 iiiaar hij liet ruiliite voor een iilinder ver gaa,ide
vol-ill

Willetii I beslocit dit tweede advies vai) Clroeii, waargiati deze ee,1 conceptwetsotitw e r p i t i z a k e d ni k p e rs il e l i c t e, 1 111 e t i l i e l i l o ri e v a l l t o e l i c li t i n g h ad t o ege v o e gd, .7,10,1 i ·1,1
"'.

roor te leggeti aati de miiiisters eti de Ministerraad. iii opdracht vati de Pritis vaii

Oraille zoild eell reti·reild.iris vati de ltaad rati State (,p 17 tiovetiiber 1829 de
stukkeii a.*11 111itiijter Van Maatien,3- wat het deed voorkoliicii alsot-de voorstellen
va,i (ie,iiatid bij de) lie Raad vaii State atkoii,stig wareti. Vati Maaneti kreeg, evetials

zijii collega V.iii (;obbelschro,v, opdraclit er op 19 Eioveiiiber iii ceii speciale
111itiisterraad advies over ilit te brengell. (;crretsoii kwa,11 al tot de coticlitsie dat bib
die gelegeiiheid het detikbeeld vati een at-zotiderlijke boodschap voor het eerst te

1, Eeii i·epubliek Ii,er eeli ceretitoliieel hoi,t-d als K ,11izig
Vgl. /4/i·IN, 29 juili eli 12 allglistll& 1 83(1.
Iii de jareii '741 schreet'(.;rocli de bc,odschap tc)e aaii zij,1 per,ocitilijke itivlcied bu de Kot,itig
e,1 11,)e,ii,le zijii aatideel belmigrijker Jail de redactie. Nt·der/atids, hi· Ged,khte,1 9 110Velliber
187(1. p. 2,14 april 1871, p. 268;3 mei 1873. p. 24.
'1

(;. raii 13,rell, Di·platimil toI i:roitihi,t't.,ht'rziciti'gte itt hi·t /,lar /8.1 /, Aii,entoor[ 1 9 1(1, p.6, tio<,r.

" (in,1·11, Bt·st·heidi·,1,1, J. Zwaaii ed. IU;I' 2119, p. 243 eti 245.
1)ocir Zu·Jaii gedateerd i,p 141 tiovetiiber. Mem, p. 249-255.
Idem. p 252-253.
4

"' Eeii eii .ii,der blijkt bil coii,bitiatic V.iii lie gepublicecrile eli c,ligepubliceerde 3tukkeli eti uir
de itihciud, NA, Stauthiecretai·ie geheit,1, deceliiber 182'), 3313, letter 13(1-H.33, 1 I el, 12
deceii,beret) 572513. 14 decetiiber, 31: de gepubliceerde stiikketi iii (;t· 1,·,ikst'11,12,1, IX-2-p
673-685, (MH, 691 -7( 1(1 01718-719.
'

C:oletibratider diclitte ze eerst teli otireclite toe ami de l'ritis vati (')ralue, (,2,il'llib.,titibki'11, IX-2p. 673. Hij rectificeerdc dat op p. LXXIX ,·aii de itileidii,% rati decl IX-2.
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berde werd gebracht. Iii een gezanietilijk advies (o,igepubliceerd) lieten de beide

mitiisters weitiig heel vati de voorstelleti. Nu had Groen, iii zijii tweede advies .ian
de Kotiing, 11 Kingegeven dat het niet ging otii het wetsotitwerp, maar om eeti
aaiileiditig oni iii de co,isiderans de hootilbeginseleti Van de koninklijke regeritig.
de esselitie v.iii zijn eerste advies, met nadruk en onverzettelijkheid naar voreti te
19

breligeti, watit er was al (te) veel ti,egegeveli.

V.111 Maatien deed zijii huiswerk grotidig. 13elialve het advies dathij satiieti liiet VE

Ciobbelscliroy ilitbracht, kwatii hu op dezellile dag, 19 tioveniber. met een eigeti
advies (gepubliceerd) iii de Mitiisterraad. 1)7.iri,1 bestreed hij ook de opzet vati de
hem oiibekende red,acteur. De considerans van cell wet was. schreet- hij, niet
geschikt voor een otitwikkeling vati de beginselen van regeritig, "van welke Z.M.
volgens de grotidwet Iii,iitiier zal, tiocli kail afwijketi." Sprak de Koilitig zelt-tot de
natie dati dietide dat bij kotiitiklijke boodschap hetzij bij de itidietiitig vati eeti wet.
lietzij bij proclamatie te gebetireti. Van Maaneti voegde een lijst vaii elenienten voor
eeti aparte boodschap bij. Overigetis betwijfelden V.iii Maaneti eii atidere tiiinisters
enistig de opportutiiteit vaii een eii atider. Er was zojuist eeti wetsotitwerp op liet
oiiderwus itigedietid, dat al tot grcite otirtist h,ad geleid. 1,e \vetso,itr,·erpeti op de
eeti-i:irige eii de tienjaarlijkse begroting zoudeti „p korte termijii wordeti itigedierid
eti bij voorbaat storid vast dat de oppositie iii de Tweede Kainer er alles a.711 zou
doen die te verwerpen. Iedere aanleiding die de oppositie verder voedsel kori geveti
moest wcirdeti vertiieden.
Groens opzet waG juist de op positie doo r iii iddel van het tiaar ziiii m e ii i ng b 0 terzaclite perswetsotitwerp te coliiproniitteren, want bezwaren daartegen zoilde'11 volgens
heiii getiiakkelijk te weerleggen Zijil. Verschilletide initiisterf dachteri d.aar heel

atiders over, tiiaar de Kotiitig

zette

door. Er werd een Iiieuwe conceptperswet

vervaardigd eti op basis vati Vati Maatietis opzet kw,1111 er eeti nieliw olitiverp Foor

eeti aparte begeleidetide boodschap

Grc,er) sprak iii zijn advieze,i tiiet vati aticliaffitig vati het itilichtitigeti-KI vati jutii
8 2 ( 1. E v e n 111 i ii k w a ii i h ij to t e e n c o n c re te s zi gg e s t i e inzake het gellieeti overleg en
hij otitraadde, z(,als ver,iield, officifle uitlatiilge,1 overde inillisteriele verailtwoorde1

lijklieid, welke raad iii de witid werd geslageti. Zijn adviezen hebben inderdaad de
belatigrijke aanzet gegeven tot boodschap en wetsontwerp, maar de inhot,d van de
boodschap werd grote,ideels bepaald iii liet overleg ttisseii Kotiitig eli 111iliisters.

4. De herkonist van de toezegging inzake het gerneen overleg in de
boodschap

Op de lijct van Van Maatien, met bovetiaaii de ontken,ii,ig van mitiisteriele
veratitwoordelijkheid. ontbrak nog het geniee,1 overleg. Van Gobbelschroysclireef
op 21 novemberaan Van Maanen dathij in een boodschap Zolideretiige toegeetlijkheid slechts eeti vijaiidige verklaring zag tegen de oppositie in de Tweede Katiier,

.

(;erretsi,ii. '(;esprekketi iiiet de,1 kc>t,ing'. p. 1 85, iioot.
(;ic,rit. lic <-hc·id,·it. I. J Zwaati ed. li(;1' 2119, p. 249-251.
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welke hij niet .illeeti zeer itiopportiiuti aclitte, tiiaar die de staae vaii zaketi alleeti
maar koii verergeren. 1)e Kotiing droeg Van Maa,ien cii Vati Clobbelschroy op 23

„ovetiiber uitdritkkelijk op Foort te gaa,1 met boodschap eii wet, hij liet de
niogelijkheid vati coticessies tiog onderzoeken. Via Van Maatien wist hij dat er
at-spraketi liepe,i under kanierledeii otii de goedkeuritig vati de tieiijaarlijkse
b cgi o t i ti g a tli a t i k el ij k te ii i a k e n v a t i de i i i d ien iii g va 11 \v e tso i i t w er p e 11 o v e r o ii d e r w ij s,

tial 011 111inisteriele veratitwoordelijkheid eli eell wijzigitig vati her K B va,1 juni
1

82(1.4' V.1 ii C;obbelic hri,y kwa, 11 op 3, ) 11 ove tiiber tiiet si,ggesties (co ncessie; iii zake

taal eil otiderwijs) aait Vati Maatieii, niaar hij geloot-de daar zelt-tiiet iii eii hij pleitte

50£,r ziit3tel. Hij briet-v.iii 3 decetiiber werd liet wets\·oor5tel zoiider de boi,dscliap
vc,orgele gd ami de Raad vati State. 1)eze raadde de illdie ilitig .IE 1)e KH 11 itig had op

24 no,·eiiiber bevoleti „ok Venti,lk bij het niakeii vati de boodschap te betrekketi.
1,eze kwatii op 3 deceillber tiier e.71 Lii[voerige 110ta (otigepubliceerd). Hij was
geheel tegen de boodscliap eii pleitte voor uitstel, niaar eeti ultitiiattitii inzake de
tiiinisteriele vera,itwoordelijkheid vergezeld doortoegevende coticessies zoit volgetis

Vers[olk hi<t gezag vaii cle b„„dxhap i,iet kretiketi. Hij vreesde dat de hitlp vati
buitetilatidse iii(,gendhedell 11 ,dig zou kuillicil blijken, als de zaak ilit de hatid hep
eli deze zoildeli wei eens voorwaardeti kutinen gaan stelleti, als zij soiiitiiige klachten
van de Belge,1 gegrotid zoudeti vinden.
Tot 3 december \\'as cr geeii ci),icreet spoor te ()11[dekken v:iii de concessle itizake
het geineeti overleg. 1)eze bleek paJ opgenoiiieti iii het tweede (?) otitwerp vati de
boodschap, voi,rzien val, toevoegiligell eli verbeteritigen iii de hand vati 1)e Mey
eii vati Willetii I. 1)e coticessie was herleidbaar uit het advies van de Mitiisterraad
van juiii 1829 ovcr de betrekkitigen tussell de regeritig en de Kainer, dat tia een
tiegatiet-ad\·ies v,111 de 11.aad vati State m septe,iiber, was bluveii liggeti. 1)e Mey,
die 111et V.111 Alpheti over de werkwijze vati de Katiier gec-c,rrespo,ideerd hail,
4

verwerkre de kerii v.iii dat advieJ vaii jutii. al dati tiiet op itifiigatie vati Willetii I
zelt:4' iii de bood,chap. Ald,is kreeg cle bc,odschap haar geniengd karakter. Voor de

1" Deze w.ireli .1.1,1 .1111bteliaar Ader gellic|Li, die .1.1,1 Vaii Maatien 0chreet- "hoc glicd (,t-hi,e
sleclit de begri),)titig i,ok Illoge ziji), die brave ilitil5illell zitlleil tegellsteillillell, W.ililicer iliet

bevoret,3 ecite wet ,<·c)rilt Jatigebodell i)ver liet (,ilderwils eli de \·er.ilit\\'0£,idelijklieid cier
niitti teri. cli biizi)/,ch'I watilleer litet vi,orat-wordell herstekl de ci)111111uilic.itien tit00chen de
Kolittig eli dc 1 \F'eeile Kaliker. hi dit l.iat,itc wi,rilt tioor lieligri,cit belatiggesteld, telleitilic,
waiilieer de petitieti ziilleti zijii iligekol iieti. Z.M. te kullilcil hetiweilijkeii buitell dc Eer>re
K.li,ier Ic)1111, telicilide alzoo ook dien 1.1.it,te steuli tegell lie t:ictiezm lit uit dell weg te ntintell.

eli volko,iie,1 \·ri-iheid te crl.ilige,i ,lili Konitig jagelijkj iii verlege,ilicid te brelige,1.
c .·th·,IL'>,1 lk'L·,·It. 1 X -2 -p. 67 1. Zic ,·l),)r ccli telle .1.111\·.11 op laa t.tge i ic,eliki KH het .-t ch,·m·,1 tii b/,iti

9'.11 5 ileceti ber 1829.
"

De Mev %4·hreetde c,)ikesjicitizake het geiliectic>verlegm de katitligin, als toe\· )egglig.

" Iii NA, S[.latsjecretarie gelicitii, 3334, beruM ecli eigetiliatidig ge3cliriti vati Willelli 1,
011ged.tteerd (achter eet i briet v.iii Hothiwii a.iii l)e Mey w n Street-kerk vati 23 i)ctober 1 829,
exh. 24 iiovetiilier L 1'1" geheiiii, „·ar gecii zckerlieid bicdt vo,mr de il.iteritig), waanii ticze 'liet
gel u k k i g ge vi,I g' b esc liree t- val ) ec i l door h,la st ge bc,de 11 geli, ee t i overleg, zc).iii dat ook vroeger
\·el pliats lia.1 geh.id. Her betrot- de 111£)illielilige bell.,Ildelillg V.111 L e "tweede wetten telvaststelliilg der 111iddeleii ter dekkitig der twee atileelinge,1 vail de algellielle ,taat5beliciettcii"
1.)it geblaagde experitiielit vati. Iiaar ik aantieefiI, \,66r de booll,Cll.ip hecti Willeill I Illede
overge|laa|d tot het opilemell vali de tc,ezeggilig itizake het geti,eeli overleg.
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Konitig behoetile nicer geineeti over|eg gecil grote coticessie te itiiplicercii, zolatig
liij mur liet laatste \voord hield. Aaii zijii praktijk zoveel mogelijk tiiet de Iiiinisters
,butiderlijk zaketi k doen, belioetile liall E'oc,r,ilsiiog geeti eitide te ki,tiieti.
Collclilsic: vati twee kititeii otider zware drilk, elierzijds eitidelijk eetis ecti t-criiie
beginselverklaring Iiaarbuiteil te bretigeii, atiderzijds de kanseii vourdedativaariting
vati de tietijaarlijkie begrotiiig ilier 11Og kleitier te illaketi, k\\'atii Willeiii I Iiiet de
haltslachtige oplossitig vati de boodbi-hap: nicer getiieeti overleg til:,Jell regerilig eli
7-weede Kamer,', 111.,ar otitketitiitig vati de ininisteriele veraiitwoordelijkheill.

5. De tekst van de eigenlijke boodschap
Het decl vati de boodscliap vati I I decetiiber 1829 dat hatidelde over de tilillisteriUIC
veratitwoordelijkheid begoti met de traditiotiele argitiiietiteri Vall V.111 Maatieii:
"Be+chouwe,1 rvij liet oticierwerp der zoogeiia. iiide 111ii,isteriijle veraiitwooidelijkheid,

w.larv.iii het Otis meer moeijelijk valt deti warei zin, als her eigetilijke doel, te
be pa le,i, e 11 zie 11 W ij op de voo rsc hi i ftcii de r ( i r<) 11 d w e t. w e Ik e tliet alleell Uitfluitclili
Jaii Otize bioordeeli,ig eii beslis%itig o,ider\verpt alle vercirdeiiitige,i iici- regeritig.
maar ook overlact det, aard der verpligtinge,i, welke Wij a;iii de hootile,1 der door

Oils in te Ste|leil departeinetiten verlatigen op te leggen eii met eede te doeii
bekraclitige,1, d.iii ver,iieetiet) Wij, bij het belioud O,izer st.iatsi,irigtitige,1. bij lie
handliaving vati bet Otis aatibetrouwde gezag. bij de duurzaille bescliertiiing der
belailgeli vall Olize geliefile oliderd.lilen. a.ill gee,ie atidere veratit,vi,orile|ijklieid v.Iii
C),ize 111 itiliters te 1114)ge,1 gchoor geveli, daii Jan die, welke. behalve hillille
verhouditig cot (.)'th, bij de (;rolidwet eii de verdere bestaancle wetteli, ook voor heti
be p.la Li is: j.1 Wij vitide 11 iii het grotidz,·etrig laii\ ·eze n vali Jeti raad \'9111 +t.lte, ell 111
het vt)or3chrift dat lt'Z(', 111:i.ir Illet d.lt eetilg Iii)otil \·ali 1111111:,terlee| departeillelit,
111'1('f

g.cho„ril wordeti. itiet allcen her detikbeeld vail millisteriele veralltwoordelijkheid
djar te boveti, ecti grootereti
liltgehlote,1. 111.lar voor het Nederli,idsclie \,olk.
w.iarborg, dat a lie zij,1 eaangelegen hede,i, i,ticirderzeiverbeslissitig, behi„,rlij k worile,i
u ir e r w 0 g e 11. (.).

1)e invoe r i,1 g d e r b ed o e ld e m i,1 i, te r i f l e v e r a n tw „ o rd e l ij k h e i d .1., t i d e

twee k.niier3 waaritit de stateii-ge tieraill besrad i i. eii J.,11 de re gterlijke liu gt. z (,ilde dc

werki,ig der kollitiklijke magt, strijilig met de (; rolidwet, elders „verbre„geti. Zonder
eet,ige,1 wezetilijken cii Iiieitweii \ ·a.irborg voor 's v )lks vrijhedeii op te levereti;
wa li t. Ii,/c ook m ogtei, girc)ep i ii wi,rile,10 m over d e dJ det) de r Iii in is te rs te oo rd e ele n .

geetie goetle \·ruclitell Warell er v.111 zood.iliige beciorileelitig te plukken. zoi) 1,iet
d egeti e li, a.111 zi·elke de vera il twoorili ng zi, u cle ill i,ete 11 wordell a t-gelegd . zic h gepl.1 atk t

voildeli bilite,1 de ma,ltsch.ippij, eli .,Izim verlieveli hoveti hart,ti,gteli eli dwaliligeil.

- Nederland *ta.It ill dezeil liiet gelijk illet ,limillige .Ilidere laildeli, .11\\·a.ir de
m iii i.teriele \·er.1,1 m·oc,rdelijkheid Z olider beilelikiii g heett kil litieli \\·ordeli Ilige\·i)erci .

teit gevolge v.iii unlitalidighcileil. welke .1.111 ilit koliitigrijk gcheel vreeii,d zijil. eli
eveli d.larom am ile;zelti groilitwettig best,tur cetie geheel atidere rigti,ig hebbeii doeli
ge\·cii. Maar, Edel Mi,ge,ide Heere,i! Wij ges·oele,1 d.laretitege,1 de behoefte, o,ii.

" Eeli ilitelisiever getiieeli overleg liiet de Tweede Kaliier zoil vatizelt-sprekeilil ook tot meer
ititi,niiatie a.iii de Eerste kainer hebbeli geleid. 1)e stukketi. die nij onder ogeti kwaliteti.
zif'egcii gelicel i,vcr evitituele alidere coiiseque,ities voor de lierste Katiler.
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di)(ir eetic Verilicerilerilig der betrekkiligeti z·ai, cle hootile,i der miliisterifle
dep.irtetileitte,1 met de heide kaltiers der <tateit-getiera.11 e,1 hare .itileelitigeii. het
g e t i i e e t i o v e r l e g te b e,· 0 r d e r e i i e t i i i i e e r e,1 111 e e r t e v e rz e k e r e 11. e l i h e t i s h e t \-c, o r,v e r p

(lnzer i 11 e est eri i.tige 0,·erwegit,g, lioc ei, cip welke wijze dit 0,1 : dori het sp iedigste
eli bet be#te z.11 killitien bereikt wordcli. "44

6. De ware zin of zinloosheid van de ministeriile verantwoordelijkheid
De „petiitigsziti van het citaat lilkt op liet eerGte gezicht mysterieus. Waaroiii was
hit tiineilijker oiii de ware Ziti vati de illillisteriele veratitwoordelijkheid d,711 het
eige,ilijke doel ervan te bepalcii? Vertaald stond er: de figuur heck-t gec=,i ziti!,
c,)1it-or,11 de leer vati Vati Maatieti dat cotitrole op de kotiitiklijke illaclit Zililoos was.

1)it kc,11 echter alleen iii verhulletide taal wi,rdeti geuit. Met 'het eigetilijke doel'
werd de iii\,oeri,ig va,1 de volkssoevereiniteit aatigedilid.
Het begiti raii het cit.iat cpoorde met de l.itere stellitig dat er geeti goede vruclite,1
\'.111 de figtitir te plukkeii wareti, waiit dat \·eronderstelde persotie,i buiteti de
111.i.ltsc h.ippi-1, die bo\·eti liartst,Tch te ii eii d\\ali n geti w.,reti \·erheveti. Wat de figill, r

elderf beteke,ide, gc,Id tiiet iii de Nederla,ideti. Hier futigeerde de verpliclititig vati
de Ketiing (1111 de Raad v.111 St.itc te horeii als eeti betere waarborg dati de 11iinisteri-

cle \et.i,it \oordelijkheid.
Het volge,ide elemetit rati het cit.iat was lii,ierlijk tegenstrijdig, wailt terwijl het de
bed<,eliiig was iedire vortii, belialve de strafrechtelijke, uit te fluiteii. werd door de
tc,egezegde virritililiilg ,·,111 liet getiieeti overleg inet de Kaiiiers juist eet] st.ip gezet
iii de richtitig vati pat"le,iletitaire millisteriele verantwoordelijkheid. (;emeen overleg
lier iinniers Frijwel .iltijd via de mitiifters eti 11.iarmate dat intensieverwerd. zoit de
inliretig \·a,1 de iii inisters otiverni ijdelij k toenetiie!1. Willetii I zoi, i i iderilaad op k orte
tel"illi-iii liet gehate Kll vati X jutii 18211 wijzigeii bij KB v.iii 2(Ijaiii,ari 183(1.

Met de boodschap va,1 1 I decetiiber liad V.111 Maarieti zijil coricurrent V.111
(;obbelschioy defliiitiet- verslageti. Willeni 1 had hetii gedi,retide 1829 volledig
politick uitgebaat eii lill hij niet nicer koti dietieti als zoethouder voor het Zuideti.
\\·erd hii op 2') dec L111)ber 1 829 \·ati Bititietilatidfe Ziketi tiaar Koloikieii or·ergepiaatst.

Acliterat-gezieii wa< de otitkent,itig \·ati Wille!ii I otiiindig. Er dreigile eitid 182'),

tiet zo miti alf iii 1815. eeti lielgische hegetiiotiie:i Het Zuideti wilde eitidelijk
erketitiitig ,·,111 itidividticle Iiiliiisteriele r·eratitr,·o<,rdelijkheid zotider de leidetide

positie v.,11 Willetii I .iati te t.iste,1. 1)e Kc,ilitig zoll zij,1 pofitie op hooidlijtieii
hebbe,1 kutitieii behouden. iiiaar d,111 zouden wei at-sprakeii liodig geweest zijii over

" BHTK 1829-18311. p. 741-743.
" Mcii \·ree<de die weI iii bet Ncic,rdeii, iiiaar dadrii,ee u·.is die Iyeex i,Hg tikt gegroi}d. Z<)
ftelde oud-111iliister Jalissens iii eeti briefaaii Iti,eli van 19 t-ebruari 1 829 de vrjag war die
w„ele,ide 11elge,i nu eige,ilijk wilde,i? "Km liet „iet hiercip i,eerk„lile,1: Zij (de lielge,1, I'vV)
u·illen tiiet op eel} geli.iketi rort zijt, i,iet Holl,illd. c,tider eeti Hi,ll:,lider ti,t Ki}liilig. eli wei
ee,1 prc,testa,it? Zij willen de rertegenwc,oriliging i,1 evenredigheid der berolkitig. e,i bii de
meerilerlieid iler Belgeti te,1 111ilisteti tic,g Noord-lirabatit voege,1. Zc,l)dat Holl,lilli eelie kleitie
fractie \·.iii liet geheel zc,ude \\·orde,1.- (ic·,h·,ikst,iL.kcit. IX-2-p. 9112.
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de haildhaving rail de gelijkwaardigheid \'ati de beide rijkideleti. Wafit evetitilit, als
de Belgeti zich tioglanger wildeti lateii dotiiitiereii door de Hollatiders. zi,udeti deze
laatsteti overheersitig door de Belgen geaccepteerd hebbeti. Het illaketi vati voor
heide partijen aaiivaardbare atiprakeii zoi, ecii lastige, niaar tiiet een otidoetilijke
opgave hebbeti opgeleverd. Over het uitgatigsputit was tileti her imtiiers al eens. Al
iii de grotidwetsci,ilimissie vail 1 8 1 5 was Ilitgesproketi dat de beide 1-ijksdelen elkaar
tiiet zoudeti mogell doiiiineren eii dat besdketile iii 1829 iiog steeds.
Ter illustratie moge dieiieti een artikel ziit de (:otirrier des Pdys li,is v.in 11 deceiiiber
1829. Iii eeti artikel tiiet de titel: Joi,111.iux H<)11.itidais' bettiogde de whruver iiaar
aatileiditig vati bepaa Ide artikele i i clat het N u (,rde 11 llc 13 elgisc he oppoxitie verkeerd

begreep. 1)e redeti daarvi,or ,v.is \ulgetis lieii, gelegeti iii huti iiatioiiale ijdelheid,
het product vati hun geschiedellis. 1)e Hollatiders \·ergden tell onrechte clocilitcit
van de Belgen, terwijl deze huii gelijke,i wareti. Her Jatizien va,i de Hollatiders was
gedaald. M eti diende 'ons B dgeti' als ge luke 11 te behatidde,1. M Jar helaas vertege,i-

„nordigde de ineerderheid v.,11 de No ,rdelijke Katiierledell nog steeds die
egoistische oligarchic, die het mini terie steutide. Heide tegelijk bestrijileti wij; wij
zouden voor de verdediging vall de C;roiidwet een beroep moeteti doen op het

gewotie volk van het Noordell. collcilideerde de schrijver. At-gaaiide op deze
ontboezeniing eii op inijn algetiiene iiidruk ilit colitelilporaille brotitien Warell Lie
Belge,1 tot 183(, uit Op de erketitiing vati hull gelijkwaardigheid eii, uitzi,iideriiigen
daargelatell, ilietop een hege,nonie overhet Noorden. lk viiid voc,rdeze opvattitig
steuti bij V,111 Sas:
" hi te ge 1,3te ll iti g to t wa t v .la k is ge5 u ggeree rd wa i·e li ile 13 e lgisc lie l i be rale 11 11 i c t z oze e r

uit op bet beh.,le,1 vati het over\vicht iii het Vereliigd Ko,ii,ikrijk. waarop ze (de
13 clge,1. Ps·V) get.11#titatige grolide,1 rei·litzoudeti liebbeit. Ze wareii vecial v„ or,t.itider

v.iii ecii politick v.111 decelitralisatie, do irbrekitig r.iii het str.affe cetitrali3mc v.iti
Willeni I eli het geveli van 111eer beleidsruitiite Jaii de at-zoliderlijke proviticieil. Zo'11
c<,iistructie bood ook voor het Noorden ititeressatite perspei·tieveii.
Willetil 1 was ecllter 11.1 zoveel jaar solistile iliet tileer in staat 0111 voldoetide atstatid
i,-4(i

te tietiieii. Door zijn iiitensieve exploitatic v.iii de tegetistelling Noord-Zitid hiel 1
hij eeli ski·er vati verzet eli atkeer tussell Nooril eli Zilid iii statid. 1)<,or zijii verdeel
eti heerspolitiek had hij de Zuidelijke blokvortiiitig ill de h.itid gewerkt. 1)eze
vortiide iii de ogeti vati Willetii I weer her sigiiaal dat de Belgeti de iiiacht zoudeti
grijpeti als zij de katis kregen, enz. 1)aaroiii bleet-hij iedere opellitig liaar ministeritle
veratitwoordelijkheid otitwijken. Kortom, Wille,11 1 riep door zijn atigst zelt-op wit
hij vieesde. Uiteraard was zij,1 atigst iii zoverre terecht dat erketitiitig vati de
individi,ele vorm zonder nadere atipraketi over het hatidhave,1 van de gelijkwaariliglieid vati Noord eti Zuid verkeerd koii atlopen. 11ij erkeritiitig vati de itidividtiele
voi-m zoudeli de miliisters zicli liaar eeti parlemeittaire meerderlieid gaa,1 richtet, eli
zoit de Kotiing gedwi,iigeii wordeti .1.111 die mierderheid welger:illige mitiisters re
bi nue iii 0 11.1 )e katis dat zic li ce ti strtict Li rele kath ol ieke Tweed e K atizert n eerderlieid
z 0 il ,·c,rt 11 ell \1.13 11 ugsteeds aa 11,1 ezig.4 T (,eli lia d de o tits talie pats te Iii tig d <)oibrokeli

"' Va,1 Sas, C)nze natiturlijkste b„tidgetioot, p. 297; zie zij,1 betoog p. 295-298.
VAI. v<,or dezeltile reiletierilig liol tilituk 6, paragriat- 2. plint 1.

'
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kittitieti \,ordcti. Wille,ii I liet. zoalf Thorbecke tereclit zoii optiierketi. ee,1
bek\\"aiiie mmifter (Falck). die hetii h.ad klitillell berrijdeii uit zijil det-ellsie\·e
allt()Cl'.ltic, CC lter illet t(,e.

|'AI44(,14AAI: 3
|11-A('liE*(11' 1)1. BC)(,I )S('11/\I'

1)e boodscliap was iii feite iliet Iiicerdaii een ti,achtswoord. 1)irect Iia de vourlezing
zei ce,i \\oordroerder van eeii grciep Zuidelijke Kanierlede,1 tot de prefidetit vali
de Tweede Kanier: U begrijpt zeker weI dat wij otis tiiet rerflageti achteti. 4'

1. Het vervolg op de boodschap
Ltizac zoti iii 1845 iii de Ti,·eede Ka,iier verklaren dat iii 1829 de meerderheid va,1
cle T\z·eede K .,iii ci h et oi iee 11< ·as ge\\·eest 1 11 et de bo od w h,lp. 4' h l ee 11 bi·iet-,1,1 ii i )e

C ,!41,·exti,10 r.111 16 dece,iiber 1 82') fclircefV.ili derl)Liyti dat bepaalde oppositieledeti
zelt< b lij ge\\ L A t \,·areti 111 et de lic,(,dfc liap. „171 dat er eitidelij k dic idelijkh eid best„iid .

So,iitiiige K.iiiierledeii h.iddeti. aldils V.111 der 1)11311. voorgesteld om het blidget eti

de grieveli te scheldell ell (,Ill iii coliiird-gjtijrale verder te prate,1 over de grieveii.
Maar dit werd atke\\·ezeii.'" 1 )e steiii,iiing over de tieiijaarlijkse begrcititig op 19
december wa doc,1 de boodschap. zo.ilf 118ell aa,i eeti beke,ide schred. "de zaak
der begroting iliet tiieer: het w.is ee,ie groote staatsquaestie geworde,1 (...). Eeti
ge re ge ld e ga tig vall zak el 1. 0 f-wel regeritigsloc,slieid, was h et altem atiet'waa ro, 11 t reti t

ille,1 Tillie ketize te bepaleii h.id. -,1 Hij bedoelde dat eeti tweede atitetiimitig de
Kotiirig, eti d.,artiiee het kotii,ikrijk, iii eeri werkelijke c ri s i g z ou h eb be 11 g e s to rt . H e t

idee dat de Kotiiiig zich ill dat weval \,ellicht zou moeteti ,tiderwerpen aaii de
u e i ise li \·ali de Belge li. Ii·as voc,r vele,1 iii liet Non rden otiderik baar. 1 )aarcim h.idde, i

de Noordelijke ledeii t„ch tiiaar \\eer grote,ideels als blc,k zoor dc tietijaarlijkse
begroting gefte,iid. c,ok al deed eeti deel dat. als we Luz,ic niogeti geloren. tegeti
zijii ziii. Zo koti her gel,elirell dat otida,iks de hoodscliap \·ati I I decetiiber 1829
de tietijaarlijkce begmtitig v.in i,itgaren, ccliter 11iet de middeleziwet. di,(Ir de
Tweeile K,i Eiier Ir·erd a.1 11·.1,11"d.

Li,zac Ii.id tijdeliv bet begrcitmgsdebat op 15 deceiiibero,id.i,iks de (,i,rke,illilig rail

Willeiii I ,·astgehoudeii aan zijii standpuilt vati niaart..1 Hij rerkl.,arde zich
roorstati der \·ati h i t L uti trate i gii e ! i w ilde bij wet de 111 0 gelijk lici d vati eeti parlenien -

taire aatiklaclit tegeti mi„isterf bij de H<,ge Raad. Hijontkoppelde e.e..1. vati art.

Val, Hi,geildorl'. Ill'.
"

4·11

(ic·11*. VI, p. 262

H,mdi,hite(·I, t,inm·iii lic·, iwrsic·/ mi, mic,(·,1 h,/t·,1 th·i· /it,·c·di· K,tim·r Am di· SI,ik·,1-(:t·iii·ni,i/, Ii,/
Iici.icitiiie dc·r Grotidii·t'r iii 1843, Ilklitithtite ed.1 c (;ra etiliage 1 846. p. 454.

H-/'K 1829- 18311. p. 124-125. \·ocintel Le Hoii.
"
'

(;,·di·ilk,ttiL'ki·,1. IX-2-p. 91 18 (27 -iatiuari 18311).
Het .-1,/17'111·titic·/,1,1,1 \·.iti 1 1 :eptet,iber 1 8311 zag V.ili H(,geridorp eii I.liz.ic .11: de Ncicirdeli.ike

katilpi„eliell vii) de Illillisteriele vcratit„-ocirdelijklieid: de uit4praak \·all 15 del·elliber 1 82c)
\-.111 Llizac werd gecitecrd.
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177 Grw. 1815." 1)e volgende dag kwain V:iii Alpheti aaii het woord eil die
rersaagde. Hij hield een illdrukwekketid betoog dat de theorie vaak haaks stolid op
de toepassitig iii de praktijk eti zo was het ook met de onschencibaarheid. Hij kreeg
de ilitdrukking nkinisteriele vet·atitwoordelijkheid tiiet over zijil lippeti, eeti 11ieti\\·e
54

aaiiwijzitig dat hij daartc,e door eeti zwijgcode, gelofte ofeed gehoudeti was.
Het Zuideii had tia alle iii 1829 verkregeti coticessies geeti behoefte 111eer 0111 de
zaak op de spits re drij\·eii. Meti z„u, zo leek het, op .it-zietibare tertiiijii i,ok de
(iiidividuele) mitiisteriele veratitwoordelijkheid wei biniietilialeti. 1)it hoetUe iliet
.i la tilitiute. Vall cell Zilidelijk voorizeilleti 0111 op korte ot-illillitell.ilige tertiiijii via
117 i 11 isteri Ble ver,1 11 twoordelijkh eid te k otiie 11 tot ee ll 111aclitsgreep over liet N o L,I dell
i•

wis echter geeti sprake.
Op 5 jaiiuari 183(I werd xiii Vati Maatien gemeld dat de (Zilidelijke) drijvers iii de
Katiier het otiniogelijke deden 0117 de Iii(,ed vall hull aailhangers op te beuren. Niets

\vas verloreii schreveti zij, wat er ook beweerd werd. Het ogenblik v.in de
beslissende flag was ilog iliet gekotiien. Maar die zotte de,iiotistraties van .catilia11kelijkheid aan Lie Kolling kon lilell rustig itiperketi, had een schrijver ilit Letive,1
gesuggereerd.i" Veleti iii liet Zuideti ervoereti de bc,odscliap ecliter als eeti ware slag.
eeii colifrolitatie. Voortaan ko,1 111eii iliet meer simpel terligvallell op boexiiati Vati
Maaneti, het masker vati Willetii 1 was definitief gevalleti. Men gruwde v,iii zijii

unbegrijpelijk eii onhoudbaar absc,lutistiie. 1)e boodschap zou daii ook iii het
Zitideti de geesteti rijp meiketi voor de atscheiditig, eeti deiikbeeld tot daii toe ilog
vrijwel door tiiemaiid opeiilijk geitit.

' H/-K 1829-183(1, p. 143.

''

HI'K 1829-1 83(j,

P

159-162, zie

111et i wilie

p. 16( 1 2' koloi 11. Vaii Alplieti , i het,te ili ziji i rede

de o,itwikkelitigeti sitids de Franse rerolutie. Hij gi,ig daarbij iii op de Oiltwikkelitig v.Iit het
n·etsbegrip, de trias, de 'pouvoir adlitinistratife.il. Hij illu,treerde de vrijwel olit„ogelijke
positie vati Willelii 1 0111 te coilcluderen dat hij. olid.itiks Iici ultiniatiliti V.ill de bc),)d,cli.ip.
de regerilig zij,1 vertroilwe,1 inoest geven. Hij stetilde VOl,r de tielijaarlijkse begrc,tilig iii koc,9
d.1.irillee vc,or het Noorilen eti tegeli de tjelgeti. Etikele 111.tatideti later, op I I liiaart 1 8311.
herliaalde Zich dir hij de behatidelitig iii de Katiier vaii eeti tiieuwe golt- vati petities. Llizac
bleeti .il w.8 het 01,geniakkelijk. vastlii,udet, a. n zijil opvattilig, terwijl Vati Alpheti 0111 lic brij
heei, zou drailicil. H7K 1829-183(1, p. 316-32(1. zie niet 11.111ie p. 316 i kolom.
Arthur Veniieench, 'La liiontle dit inotive, ilent liatioiial eli Belgique 1815-1 8311: L,1 &·lei,liu Lil),1/,Wm· ct 1,1 rti,Witti,w #,ui,aisi /72*t)- 1830. Drs rt/(in,1,·s prfrit·,ilittiou,lirt·s .111.\ ri:i,t,litti,),1.

Ii,ition,ili·s, Actes di, cc,Iloque org.inisO les 15, 16 et 17 L{6Cetiibre 1988 par le (.:ei,tre
Ititeniatioiial Lelewel d'Ettilies et d'hiti)nilatiolis Historiqucs, z.p. 199(1. p 159-175, p. 171

e.v., \\·ees er terecht op clat de niftiisterifle veralitivi>ordelijkheid begit) IH311 Iii)g de eliige
Zitideluke grief-was, terzake waarval i Wille iii I Hiet berei d \\·as cotices ies te docli. 1 )e ijelge, 1
H'.1 reil volgel 16 iliu i)p Liat 11 lot lic lit 3lechts uit op erkerliii lig vall de individ licle \·4)rili ell Iliet.

Vcniicersch lijkt te suggerereti op de overtiiacht 01-collectieve v„riii (p. 173). Zodra zij
geprobeerd zoudeil liebbeii Hollaiid via ecli par|ellielitaire i>verillacht te otidemirpeli. Zl)11
dir ti,t cell aticlieiditig V.111 Hollatid hebbeti geleid. hi het Noordeii was mw ii1111iers lie\·er
\·,iIi de Belgeti at- eli w.15 eeti Belgi3clic overlicerhii,g £)11dclikba.ir. Erket,tiitig vati de
illilividuele ror,11 zi,u w.larsi·liijtilijk op ile |aligere dilitr \,·el tot eeli gri,tere ilivioed ,·.111 Iici
Zukle,i op liet Noorde„ hebbeli geleid.
zcials

" Cit·,h·,iL·sti,ki·,·n, IX-2-p. 74(1-741.1)aarbij viel de 11.1.1,11 V.111 d' Elhoilligile v.iii de ()bst·rp,m·iii·.
Vgl. A. Sittit, ().S.ll. / 83(j S,hctiti,w it, tic .\'c,h·,1,1,1 ic,1. Heulc 1983, 1, p. (,1 e.\·.

334

lic)()11)Fll'KY

2. Afrekening met de prealabele soevereiniteit in Belgie
1

)e CA,tin·iii· drs /'ilys Has schreet-Lip 311 deceniber 1 829 iii het artikel 'Les co tiseqi,eii-

ce#d'mie di,ctri tie du gouvertieliietit' dat ereen fiti:lie kellze ge,112.ikt tiioest wordeti
ttiffell veratitwoordelijke 171itiiste,T „f-eeti vera,it\\·oordelijke Kotiiiig en dat iii her
1.7.its te ge\'al eeti re\,0 lutie tegeii de K utiitig otiverii,ijdelij k was. Het arti kel reageerde
d.iartiice op ee„ passage uit de boodschap v.111 1 I deceinber, die zei dat de drukpers
lei itigen verspreidde stri-idig

"Ii,et die regteli \·ali (,110 hui4. n·elker uitciefetiilig Wij nit,imer hebbeii verlatigil
zolider liep.iliiig te zie,1 ,·oortilureii. ma.ir uit eige,ie beweging Zi)(,danig hebbeti
beperkt. .ils Wij. ,·oor het dulirz.1.lili we|zi iii. de zeden eii de itihorst der tiatie. het
tikiu tge%ihikt ooideeleii."
1

) c ' re gte 11 val 1 011s h u is ' werde n 110 g steeds ali ceti zogetiaanid doo r d e ( ; m ii dwet

itigeperkte iii.icht gepresetiteerd, 111,1,ir deze rerp,ikkiiig koti iiiet latiger mifleide,i.
Ile \'erlitilletide tekft werkte als eeti rode lap op eeti stier. 1)e zich steeds (,petilijker
m.itiiti·0terc,ide allectilicerichappii ,·aii Wille,11 I kon dooreeti dergelijke scliaa,711.ip
tiier latiger \1 ordi71 bedekt. 1 )e reacties iii de kratite,1 logeii er niet 0113. De (.'(1 111·,·i ·t·
(h· 1,1 .l/,·its(· 11(le,lide de boi,dsch.ip eeii 'tiiatiifi·ste di, despotisiize co,itre la liberd
eii heterbij horetide wetrotitwerp itizake de persvrijheid heette '1'orgatiisatioti 10%.ile
de 11 tyratiiile' Hoewel ze het uiter.1.ird tilet zo pathetisch t-ortiiuleerdeii. dacliteii

meerdere Noordellike bladeti er precies zo over.
Nil de K onitig ze lt-eitidelijk klellrbeketid had. werd de pliclitmatigopdem itiister

geleverde kritiek teticlotte op lietii persootiliik gericht. Ilit beteke,ide dat iii het
Zi,ideii de jaclit op de 001-sprotig v.1,1 de coevereitiiteit van de Kotiiiig werd
geopetid. Het z\\·akke putit iii de ti}rtiitile e,i iii de boodschap was snel getioeg
ge\·cniden. Ile (71,1·ric·r d<·s /4,7,-Has gaf tiaar a.itileiditig va,i hit citaat c,p 16 jaillial·i
1

8311 4 ee,1 h ist(,risclie Jiialyse \·.iii de s,ie\·ereilliteit ill zij,1 artikel '() rigitie et tiature

de la loi ti,tidaiiieiitale et de la rovatitd datis les Pays-Bas'. V ,lgeiis dit artikel had

Willetii I iii 1813 Keen absolute coevereitiiteit (,fali,iacht ver\,·orveti, watit iii dat
ge\·.i| hid hij tiit eigeti bewegitig eeii gec,ctrooieerde (irotidwet kililileti Me\'eli. hi
pl.iats di,irv,111 h.id lii-i de 11.itie eecutisulteerd L'11 ce,1 rergadering vati tiotabele,1 eeti

(; ri,!id\\ et lateti goed kclire,1. 1 h.,iroti, bestoiid iii het Nourdeti de 0 0 evereiniteit iliet

\(SC,r de (it·c,tid,fet. Voui· Belgie gold eeti 0oortgelijk \·erhaal. liij itiiplicatie

Zie de (:c,lirric·r th·; Al)'.:-13(is ,·lili 16 cleceli,ber I H29, p. 1 eli vocir eeti i,verzlcht v:iii de
.ilkeurende reactie: iii Ni*,rdelijke hiaile,i (ile B,ic·nk,ill. het.4,1,•cric·litic·b/,id. de .\I,c,rdst,iren de
.·tritht·m.,Ihe (:i,tin,1,0 die val, 2') cleceii,ber 1 824). olider de titel 1(,urn:lux dll Nord'. Vgl. L.
1„ttra nd, I..0111 s di· 1\,tti·r, Brtixelles, 186(1, p. 64, \-olgeti4 ,\·ie Wille!111 ii, de boodsch,ir h.id
gelitiiclield tiiitii:teritle reratit,\ 04)1·deliiklicid liier te begrijpeti eii die 1'.111 die figizir eeti z.).ik

\·all 'rdpre.<i,„i jitridiqi,e' h.iii ge,11.1.ikt. 1,itgaa,ide vati her detikbeeld dat hij de enige
reratitwi,ordeliike wa#. 1,1 zii,i kwaliteit \·.iii Kii,iing ,·olgens goddellik reclit z ,u hii. di,„r zii,1
k„„i,iklijke gezag .illeeti. tiieer garaiitie liiedeii daii ,i·J,ir ook elderf ge,oiideti H·erd iii cle

z\ ·.ikke ilietidiekl, „tiderher·ig a.,11 et,iotiec el, il\\·alilig
Zie ciok het .irrikel '1)e la ri,T·.luW d.ills |CS 1'.1,·0-11.,s' iii het 1,1111111,er \·.iii 17 j.ilitiari eli |let

artikel Clrigilie et liature cle la Ii,i ti),idati,elitale et lie la rc,y.iutO i|.11,4 |c 1'.17-13.1 ' ill de
.Ifleveritig\..111 23 j.lilliari.
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beteketide dit dat, ook als de (irotid\\'et de soevereiniteit niet gcied .itbake,ide. de
Ko,iitig d.laraail niet pre.ilabel Wah.
1)e regeringspers gitig iii de tegetiaatival. Er verschetieti artikeleti iii de C:,121·th' dc'
Pays-lias, die als,iog probeerden oin de soevereitiiteit v.iii Willeiii I aaii te kilopell
bij de Repu bliek. 1)e soevereiiii teit vati Wilie inlheette daariti het prod uct vatihet
roenirilchte verleden eli rilstte op eet)
legitililite ti)ndde sur le boillieur de5 pellple, et le ilroit public (...) et d'.tprO, le,
priticipes adopds eii Europe. jamai3 elle 11'a elitieremelit pOri, Illalgre le result.Its de

la ti,rce et de la viol.like."
Hetgeen zich, aldus de

(;,tz

('tit'.

had at-gespeeld

tusseti

1795 eii

1 8 1 3 telde daarom

tiiet, watit er was geen sprake geweest vati eeti juridiscli geldige opheffitig, bij
verdrag, vati de Republiek. D.,aroiii had Willetii 1 bij aatikomst iii Scheve,iitigeti
in 1813 Zijil Zevelide regeritigsjaar ilic,eten uitic,epell (Willeni V was iii 18(16
overledeti), iiaar het voorbeeld vati Lodewijk XVill. 1)e ( i,itrrit'r prikk deze
verhalen echter eetivoildig door met ce,1 opsolliming vall hist„rische t'eitell."' Het
stadhoi,derschap was iii 1795 ter ziele gegaaii eti het Hitis vati Oraiije had opgehotide 11 te regere n. Wilie iii I was als ee,ivoudig bi, rger te Scheveii iii ge 11 aaii latid gegaa 17.
Iii een eerder artikel vati 18 deconber 1829 hall lie (.,1, irrit·r .11 op eeii atidere,

dodelijker 171.itiier itiet de prealabele foevereiiiiteit atgereketid. Het despotistiie ii
niet laiiger gevaarlijk, zodra het belachelijk wordt, luidde de verilietigetide
ope,iingsziti van het artikel 'Le roi, la chatiibre et le ministOre'. Zonder er de ware
achtergrotid van te ketincil, vatte het blad daartia iii enkele zititien her dratiia dat
zich tusse,1 1815 eii 183(1 hall atgespeeld sameti:

Vaii Maatieti had het oii,iiogelijke gewild, de vertiietigitig van de volksvertegenwoordigizig eii de otiiverwerping v.in de Grotidwet. Hij had de iiiitiisteriele
vera,itwoordelijkheid ontketid, aai) de Kanier liet reclit otitzegil 0,11 vast te hoilde,1
aati besluiteii ('resolutions'), hij had iii woord en gebaarde Katiier gedreigd, hij liad
liet alice,i reclit 0 p gefist voor de u itle g r .7 11 de C; 1 0 il li 'e t, iii.,ar alies zotider ref u 1 t.1.1 t.

Watit zie, de Kainer was keitrig ,)vereitid gebleveti eli de (;rotidwet 'restait 1.i
cotiime ddpi,t de tous les priticipes des socijtj, moderties'
Itiderdaail, ititeitidelijk ko,ideii Willetii I eii V.111 Maatieti tiiet op kgeti priticipes
die Vati Hoge ticic,rp iii de (; ro n Liwet h.id neergelegil. Zijit cotistituti 0 tick tiiotiarchic

itiipliceerde eeti vonii vali veratitwoordilig, sameniserkilig eli gevell ell Ileillell
tlis5ell Konitig en K.iliier. 1)e iii 1814 door toedoeti vaii V.iii Maatien otitstatie
l a c ii n e h a d n i e t h e r v e ra 1 1 t w o u rd i t i gs p r i t i c i p e z e l f, i i i a a r s l e c l i t s d e b e p a l i ti g, w a a r t i i e e

dat priticipe geactiveerd koii wi,rdeti, doeti weg\·alleti. 1)e essetitie v.iii de (irotid-

wet, alle destijils modertie, voor s.imetiwerkitig ketinierketide priticipes eti
eigetischappeti waren voor iedereen zichtbaar eii oniaticastbaar daarin aatiwezig
gebleven, zoals Thorbecke rond 184(1 zou bevestigen. De C,itirri,·r co ncludeerde:
Vati Maatieti 'a (...) ret-ait la 101 toiidanientale J 5,2 tiianidre'. 1)eze i,itspraak deell

wel,3waar veel te kort aan de rol e,i hit aatideel vati Wille,17 I zelti tilaar Vall

Ad„lphe Barrels, I.t·s /·'bmhrs ,·t /,1 R6•tihilit),1 Bi·( t·, Bmxelles 1834, p. 253 e.v: 2' ed. 1836. p
162 c.L·. gecti \·i., cit.,tell „it de (:,1,11·rier de visie v.ill het bl.id op Lle historisclie teitell.
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M.iaiieii, 'cet lic,!iime tital , was eti bleet-voor de Belgeti het kw.ide ge,litis achter

lk

Wille!11 I.

kritiek cip V.iii M.iane,i \\·as tereclit. want hij waf tiiet allee,i de

0,·ertitigde \\·oord\oerdei· eii rei-dediger vati de prealabele soevereitiiteit, 111aar er
ook de geesteliike \·ader \·.iii.'1' Willetii I had zich vati heiii bedietid (,tiidat hetii dit
ititk\\.1111.

3. Verhulde verdediging van de prealabele soevereiniteit in januari
1830

Va,ii,it Vati M.iaticiis optiek \\·as de boodschap eeii st,cces. dat verdedigd moest
„·(,rdeti. Ki,rt \·001- de b ,odsch,ip \,·.is atioti,etii eeli br<,clitire versclieile,1 ()ver
petitief rati de hatid vati Vati Asse,7 ti,et de zilistlede: "1)e koilitig 011tvaligt (...) die
opperi,iagt i,it de haiiden des gelieele,i volks. 99 3 Ditsluegop devituatieiii 1813 eli
\\ ekte otiwillekeurig de ged.ichte aaii volkss„evereitiiteit. n .it \·c,lgells de rest v.711
hit betoo•, 11 iet de bccioeli,ig koii zij,i. Eei) regeri,igshrochi,re (geschreveri door
Schilperciort. 117.1.iraa,igevi,ld door- „t-itide geect vati Vati Maptleti).dieverscheeti
r,

iii jitii,ari 183(1. k\\·.1111 hiertegeti op
''\\·ij 7iwi \\·ciiiig „·11:geerige \\·aarlicid iii die deiikbeeldcti r'ati c,12'1·di·ciet v,iii eelic
1

'c,/L'.:c,iy,(·11,1,let. die liiet bij ce,iig volk bestaa!1 k.in. omdat eeti volk zonder regering

Iilit deiikli.1.11- 1, eli zi,zi.1 liesti>,id 'lut·<·it'/t·(·Ili,/b,jiti·zoide liioeteii zijii, 011)d.itilit gecti

elikele „ijfgeerig begitisel. oi,ze< achtetis at- te leideti is. dat di· ikilbomc/i,le

milidi'i·

171/Cl·/14'1·(·11 (,/ 11111116'r /'(·12,1·1.,d z,ilic/(· 21/1/ „1,1 2/,hz£·/1'(· 11'(·tic't, 1(· .el,1, 'ti d,in (·c·it rhans h·27·nd

4,·s/,it·ht. W i.i zieli de lietrekkin g ,·ati Vi,rst eli ( )tiderdatieli iliteeli ander m,gpulit: wel
.i lw wp rit ite, i d e u i t ee ti w ede rz i.id s \·c rbi li d e 11,1 verd ra g. m .ia r il iet il i t ee !, r·e rdr.1 B geli lk

w m Ill i gi· Ii h i·t s,-Il l i ll ell te be grup eii . .il f I·,i t-e li et do <, r 11 (,ta rK eli ge til I Me 11 1, es,· lireve ii :

ilit d.lt 1,1(,cite ii.Ituiirlijke eli d.i.iroiii :tilzwilge,ide rerdrag eli d.1.iroill ook Iiieer il.iii
ecilig.iti ler lic.teiitlig, d.it gegrcilid i. op b,·/i,ictic· .1.iii de eerie. eli 1,·i·iii„t,i,1, eli It'11 0111

die belicic·ftc Ic i„Iii,)e,1 .,.iii Lic .it,ilere zilde.
H.id Vati M.iatieti, juift op het 1110111ellt dat de Zi,idelijke bladeti de a.,tival „petideti
op de soevereiniteit v.Iii W ille 111 1, toestetiim ing ge kregeti otii .111 (,nicm de basiv vati

de preal:ibele foe\·creitiiteit te verdedige,1? Met dat 'vc,lk zu,ider regeritig' werd

'

'

C.'i,111-tic·r ,/c·. /',1),s-li,ls. 5 Jece 11 iber 1 82'): ,·gl. L.-Icittr.iii d. ( i,ircuttii's th· 1 'c·xisft·tic·c· dit Rt,)411 titic· di·,

P,i)'s-lf,is. 1)17,xelle0 1 X29. p. 2.3. irr.ik zich ope,ili ik ilit vi)or ile ,·iii ,·.iIi V.iii M.1.itien. de

"

ge,'.iarliike liittiister vati de "ihictriiie+ eric„11Oe+ <ur 1,1 tiature de 1.1 ri)>·.iutO datic les li,irc-lia<."

Vgl.: ile Heer Vati Maancti Weril de voorrechter dezer leer (...) iii de c,c,ren olizer
Zuidelilke brc,eden. watikla„k cii u·.1,igeluid..." 11 ). 1)<,tiker (:urtiuil. Gi·titi·,·112 '1"1(· I,11('1·(·11.
1831.1' :tuk. p. 24.
'- IC...1. e·.iii Auetil Ht·t ,„tii,·tntic· th'r 14·tiliC·it it,iii </c· St,iti'11-( ,(·11('ritill c 1/ ,*·st·hiC·d- m n etst'till</1'et
itith:eeine 1',111,lit. /6/ di'r (in„idi,Y·t, Leideti I H29, p. 244. Valiat-p. 27 gat V.iii Affeli zijn vive
op de cionpr(ing van de wevereiliiteit. (14>k hij b.,0eerde zicli op ee,1 01iderwerping ,·.iii liet
rol k .1311 Wi lle,11 1. 111.iar hij h eli i \\·ac l i i ets te vi t ide,1 ove r d e c,o rza .i k va i, d i e oti d em·e rpi c i g
'

' IT. (,livier Schilperc,£)rtl. 7(,t hi<'11(,t· £·11 HM i·i·rdi·r.' .Shia/kitildle(, A·sch(,m"tile I'mi .\ ·d ·i·hmA
10<·st,itid, 1,il de,1 ,illoop ifi,i 1829. Ali14terd.im (latiwri) 1 8311. p. 72. 1 )e schrii\·er w.i: iii dielist
\·.i i i de regerii,g. Ieti be\ ·ijs dat Va i i M,tai ieti ,,cliter tie c orret·tie z,it i dit ii iet, 11 1.mar lier i \\·el

aatitietiielijk, w,iiit alleeii V,iii Ma,1,ic,1 pi·opageerde dcze leer. 1)e regeritigsbn,chure
illustreer,le ook. w.it elders .il bleek, clat Wille,11 I eli Val) Mamieii de scievereitiiteit vali de
Vor t niet baseerdeli op volksvoeverei,iitcit.
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gedoeld opdesitu.itieiii H<)11.itict eind !813. Zonder regeritig washet geetizedelijk
licliaatii gewee t eti Ii.id tiiet het rmnoge,i gehad 0,11 iets over te geve,1.1 est )lid
eeli vo Iks oppei 111.iclit wei. tia 11 \\ ,)1 deze 11 ier civerdraa gb,1.ir, si·,iii t i eilere getieratic

zou d.,11 eveli \·rij Zilil ()Ill crover te beschikketi. 1)e zolkslii.143.1 koii ecliter\\·electi
1,t· h "cftc hebbeti. Zij k„ti zicli d,i.irc,111 via ecti 3tilzii·ijgetid veritrag oiider\\·erpeti J.iii
de leider ot- regeritig, die zicli aaiibood: de Ii,il e,1 het 14·17110, ·,1 v.iii Willetii 1.1)eze

riep di,or zij,1 a.itivaarding eetizijilig zijii soevereitiiteit (,ver volk e,1 11.itie iii het
lereii. Het eleiiietit dat verhtild blect-, was dat 'belic,efte' gelijk stotid ,1.111 volledige
eti eet,wige i,nderwerpi,ig. Ketitielijk was dat laatste woord Ilog steeds taboe.
Vaii Asseti las deze kritiek (Zoilder de auteurte ketitieii) eii was her daaraativatikelijk
lieleiiiaal Iiier mee eetis. Op 14 februari 183(, schreethij aaii Groeii vati l'ritisterer
dat de Jitteitr hetii 11iet had begrepell, ma.11 het was atidersoiii, Vati Asseli begrecp

de 'hitit' aaii hetii (en .itidereti) iii de kritiek tiier. Hij hield otigen·ild k·ast aan eeii
foriiitileritig die opgevat k011 wordeii als volkssoevereitiiteit. Maar dit zoo niet latig
inter dureti. Iii eeti latere brochure van dat jaar schreethij
'(;ceii' vetoveriiig ot eltregt, ma.ir

1,ch"ift,

(citrs. PrV) eii vertic)11\\·eli r.iii e,11

dankbaar vo# sticlitte de,1 tr(,oil."(p. 4)',4

Hij had inti,sseti bijgeleerd, waarschijiilijk vati Vati Maatien zelt-met \vie hij door
zijti bri,chrire vatiat- eitid 1829 bevrietid was geraakt. Voc,rtaaii sprak hij vati

'behoette' en 'opdracht' en hij zou dit tegan de gatigbare nietiitig iii bluveti
/3

vollioiideti, zelts tia de dood v,iii Vati Maatieii.
Hit verschijiieii iii 1829 vaii dergelijke zelfs voor die tijd tiierk\vaardige tekste,1 4.
toollt a.iii dat er een instatitie was die pogitigeti deed oin de prealabele Soevereilliteit
te verdedigen eii weI via regeritigsbrochures. Ketinelijke bestotid er een belioefte
aan onderboliwillg eli rech[vaardiging vaii de niacht vati Willeni 1.

4. Reacties in het Noorden
Voor de liberale bladeti in het Noordeti was de boodsch.ip ee,i zware tele,irs k Ilitig

Iii reactie op de stiorketide kop iii de

"1

Ncder/a,ids,·

(:,·clacht,·It

vati 13 decembet·:

(' J. v·Iii As.eii. 11 2·11£'i·,1, ht·rim,t·rinet·,1 Cli ti,1,1tt·L'ki·,ii,Wi·,1 itit ,/c· d i,e,·n i·,in .\'(·dcr/,ind: /u·r.k·//ine. 11.

Leyden liktober 1 831 1.

V.111 As jet, a.1 11 (; rlicti H jailli,lri 1 85(1 "iii,iar die oppeni w gt, waan·aii de Kolii i ig het i tiliegrip

i, (...), is lielii eli iii lietil zijii 11.ik„tiklitige,1 opgedragen dc)or die liiassa die hij tot V£,lk
maakte gelijk het dak eer3t het hitiv maakt; eti deze opdrage is het, die buna alliti voor eeli
wede zij di verdrag houdeti, tenvijl zij i 11 111ijtie Qugen ee ii e n tioodzdkelij kheid is, de ven,ullilig

behoefte." (;. (;roeti val, Prilisterer. Bnc/ii,isst·/111,8 ill, 1848-1866, HJ· Stiut ed. 14(;1'
91), '6 (;rave,ilige 1949, p. 41.
" 11 ij gebrek aati ee,i publieke o,iderbouwilig vati de prealabele soevereitiiteit was op dat
motiietit (okrober 183(j) aaii vrijwel iiieiiiatid bekeiid wat de opvattitig vaii Vail Milaiieii eii
ectier

V.ii i Asseti precies itihic ld. Meli associee de Val i Asseti Ii,et zeer reacti oxiaire de,ikbeetile, 1. Uit
hocit,istu k 111 p.tragra.it-4. pu,it I zal blijket i dat illeli lieli, ii, Leide,1 eerder datjaar ati·.1.1 dde

zi-in detikbeeldeti over de k(,tii,ikluke w,evereiiiiteit te publicerell. Zi)zeer giligell die
(ip\'Atitigeti m tegeti de algeinetie detikbeelitell, dat illeil vreesde dat hij de reputatie vati dc
LeiJJc Al.Ilicillic Ll)L, Ji'll.idell.

H(,01[)fluK <)
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711,1,ijes ftaiii zal heel de wereld leeren. wat hoiiditig tliatis a,in 7 wereldf vorsten
past' fclireet-de Bil<·tik,irf \-·iii 17 decetiiber.

'Ter zeltile tijd is wedert kotte dageii di,(>r het Moliari·liaal beginsel vati olize
#t,1.itsregelitig, ecti dreigetide h<,ildiiig a.itigefioliien, eli heeft hit Mat,it-est L·.111 11

1)ecetiiber. de K„!iinkli ike waardigheid iii ee,ie,i trijd geniengd. welke be,iedet, de
M.ilesteit val) de krooii is. Wocirdri) ti,ill welke uit den Iiic,tid vali eeli ver.itit\,·4)cirdelliketi Mitii,ter, doc,r dc N.itie. inct blijdscliap. eerbied eii datikbaarheid zotideti
11(irlicil gelic,Ord. verkrilgeli. uit cle,1 lilotid lieS KE,nitigi. eetiei, alidereti zii) eli
kuillie,1. ,·c,(ir hit toekc,liielide „·el eel,s Jailleiclilig geveli ti,t deze c)t-Keene pijnli ike
geil.ic·lite. - AR d e Heer I ,111 .1 Li (titeit de \,er,ti im i )0, delijkheid der Miii i,ter. 0,1 rke,it,
heeft elk burger hetregttc, r wederwp r.1,1 k. eli i,het geschilpillit d ocir de litagtcpreuketi
,·,111 2 K 011 i ligs diell.lar iii et il itgci,1.1.1 kt. -M a.i r als o tize geferbiedigde M c) tiarcli ste I ii g

cii lier.1.ild ziji e kt,nitikliike mectiilig c,ver eeli of- alider pulit van 0ta.itsregt heett
I·erki)!idigd. zi,0 valt er v.iii deze ilitspraak Keen hooger beroep eli kati er tiiet raii
/'hi/,17,its, .iati /'hilippit.; wi,rde,1 geappeleerd. (...) Mi,ge d.,ti jiliche,i e,i jubelen die
Nederl.itid aaii ce,ie l'rcite+tatit4che /hcorr,iric zi,ude wille,1 onderwerpeti. ,f .ille:
blitideli,ig# prilit. goedke,irt e,i opheinelt w.it slechts de,i schiji, k.iii hebbe,1, vati
TE(;IN oilze Zilidelijke la,idgeliooteii te zijil gerigt, wi i. die Iiiet het Moliarcli.ial
111.1,11- het (.ti//stitti/i,im·c·/ regereii veil.iligen. bedron·e,1 01]5.

1)e otitketitiitig vaii Wille,17 1 111.,akte geeti eitide aaii de kritiek iii het Noordeti.
Eitid ti·bruari. begiti iii.iart 18311 public-eerde I)e Kempetiaer a,intiiein ce,i liivig
\·er\·I'lg (,pzi-iii 11.(·di·,·h.i,qi,W rati de br ,clit,reva,7 Aeser, getiteld: Ht·t t,c,·ti·(1(ilit'i,(,rdi-

14·lid st,·/s,·/." Allee,i iii de ilitwerki,ig. 11iet iii de priticipcs. ging dit vervolg verder:
i k rat deillhoud saille,1.1) oor hetgebrekkige kiesreclit overheerste iii de Nederl.iiicle,1 liet ariftocratiwh begitiwl. 1 )it ber·orderde de Iieiging vati de soc'rerei,10,11 tot
tlie(,cratie eli desp<)tis,iie te ver\'alleii. Voc,r a,idere latideti preze,i Nederlatiders
iliell\\'e delikbeelde,1 aati, 111,aar iii eige,i land stelde 11,ell liever ee,i otibepaald

r·ertrc,ti„·eti iii de Kotiitig (p. 4(I). Eeti persooiilijk be<tti,ir vati de vorst, detikbaai
m eeti kleiii priiifdoni. zou in ons latid zun geslaclit in het verclert- storten. 1-De
be, „egdhedeti die de (;ro,idwet jaii de Kotiitig opdroeg wareti iliet\·atizeltipreketid
rerf„„,ilijke bevoigdhedeti. Ze verotiderQtelde,i altijd medewerkitig \·an mitiAters.
1

) eti kbeelde 11 c,ver iii inisteri el e ·era tit„·ourdelijkh eid w.ireti 'c„ider 1, tis ' n (,g wei 11ig

utitwikkeld (p. 54). Mitiisters beftotideti kraclite,is de Grotidwit eti tiiet vati\\·ege
de Kotiitig. Alf de Kntiitig het beiioeitii,igsreclit ,·ati illitlisters wiji eli rerftaildig
irebri,ikte. zoit hi.1 v„Iclue,ide itir·Ic,ed kiitirie,i ilitoet-etieti (p. 31). 1),it utider eeti

co,istituti„tiele regeritig eeii meerderlicid iii het p.irlenietit i,ivloid had op het
aaiiblij\·cii z·.ili mitilfters aclitte de cclirij,·er eeii zeer gelukkige Vitillitig. waardoor
her KI,nitigschap zicli staa,ide koli holidell (p. 27). 1 )e breidel v.iii mac lit illoest ill
rer.„it,zoordelijklieid iii Ftratlia.irlieid \·ati st.iatfdietiareti liggeti (p. 42). 1)e
,·er.itit\\-oordelilkheid vati mitiieters was weze,ilijk i,idividueel rail aard. Mit,isterc
\\.i reti kraclite,ig de N ed c 1-1,1 1 idse C ; rot i dr\·et gl ec lits stra tbaar vo or liet zi ict c„ i derliou

deti rati de wet e,1 tiiet zoals iii Eiigelatid ratiwege hit behartigeti van het st.iatsbe-

U.M. de Ketilpe,laerl. Hi·t ,· ·i·,i:er„„·,4,Rilecild sti·/s ·L Amhe,11 1 83(1. 121, p. Vgl. de Bii,·11*04 ,·ati
14111.1.lit et) 1.J i,iei.
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latig. 1)e wet alleeti was otivoldoende riclitsnoer vaii macht, op de verzekeritig vati
Lie ilako i,ii iig ks, .11 11 het a:111. Er m cics t ee,1 111 iii isteric k c„ n eli, Zodat ile millisters zicli

als college kotiden opstellen tegetiover de K ,tiiiig. Mitiisters h.iddeii krachtetis de

Grotidwet zittitig iii heide Katiiers eti wareti daarvoor tiict athatikelijk vati de
toestetiitiiing v.111 de Koi,itig. De besta:liide relatie regeritig - State,1-Getieri.11 deligd c
n ie t. d e i ti v loed \,a i i h et parletii e n t 111 o est v e e l grot er w orde 11 et 1 0 p p os itic w a s n (, di g

Er nioest eeti regelitig kotiien voor het geiiieeti overleg tusseti de Kainers eii de
m i t i is te rs, di e daa rb ij j iii st st e u n m oes te,1 z o e k e l l . H e t ge m ee overleg verotiderstelde wederkerige tiiecledelitigeii, het doen vaii vrageti eii het geveti \'aii atitif·oordeii.
11

ook al zei de Clrondwet er tiiers Liver (p. 55). Hit bridgetrecht itiipliceerde
aativaarditig vati de begroting per hoot-dstitk eii artikel eti er 111oest ecti recht v.iii
anielidetiient kotiien.
Net als de Bi/eiii,or/ eii De K empei i.ier zoil 00 k l )011 kgr (:urtiii s op eeti theocratische
r e i i d e t is i i i h e t b e s t u u r w ij z e 11. H e [ v e rm o e d e l i d a t e r e e l i il l tr a,110 n a rc h a le p a rt ij w as

mit,xm, was iii de hatid gewerkid or de Whoud vatide N · le,lait,/s "he C:ed,n hn,
vati C;roeti, het blad dat sitids zijii verschijiiing eiiid 1829 door veleti beschot,wd
werd als eeii vertolker vati de leer vati Vati Miatien."' De sitids begiti 1829 dmig
iii het 11.iuw gedreven Willetii I koii steuti uit iedere hoek gebruiketi. Eeti ketitielijk

door de regeriiig geitispireerde brochure zoii de iiidruk versterkeii dat de regeritig
religieils gei'lispireerd ,\·erd. litlitell ilicilewete,1 v.111 c,rocii 0117 werd diei10

ged.Khtegoed gebruikt (,iii de prealabele sue\·creilliteit te otidersteuile,1. Zo
verscheeii er rotid niei 183(1 eeti ilikke regering brui-hi,re ,\'c·,hi'/,1,1,1, .1/„it,in-/iii iii
Christctistaat,"" die eeti vervolg leck op ( )l'('1 1 '0 S ,i· ·st ,·,1 Bitre ·1·.: itt,"' ter\\·ijl Cle KI e U l

vati deze |aatste, l,roeti, vail niets wist.1 Deze brochure vortilde inogelijk het iii.it1te
pleiduoi ter verdediging vati de prealabele soe\·ereitiiteit vcicir de atscheillitig. Alle
fijiie ktieepiles vaii de 'ware' leer wareli iii de brochure verwerkt eti alle grc,te
staitsorgatieti eii staatsrechtelijke kwesties, zoals de millisteril:le veratit,\·oordelijkheid, werdeti eriti behatideld. Vertrotiw op de lioge regeriiig (p. 171) eii alles k„·atii
goed. Gij zijt trotiwetis als C:hriste,1 en buiger gchoorzaaiiiheid verse-huldig,1, eii laat
het godsdietistgevoel nier verslappeii of- otidertiiij,id raketi door drogrede,ieii otijdele klatiketi vati liberalisillus (p. 172), litidde het slot. Kortotii een fraai voorbecld
vaii valse. protestai]te regeringsprc,pagaiid.1. Missclitcti verjclielieil er 111eer vati
dergelijk verhaleti, die de indruk versterkten dat er eell religieuze partij aaii het wei k
\\'as.

""

"'
"

(;rcieti oiitke,ide dat ilieerdere 111.Ilell, .\'t·di 1-latitischi· Ge<1,1,/ircit. 1 I j.lilli.lri 183(1. p. 1 1 19. Tc,eli
kreeg hy bitb,tilie vati de regeritig, Frecieriks, LI. w.. p. 1 32- 133 vot id e e 11 betalmg v.111 t 1 ( )114 1,eli sic,c)t lileer Illet tilt.
.\'i·deria,id, 1/i,ti,in hic· en C.'hriste,ist,i,tt: ..,f Opti't'kt),le h,t .\i·der/.,i,dsdic·,i i,ilk·verest ,·,1 1,1,(et·rzi,t. '5

C;rave,ihage, (iiiei ) 183(1,173 p.
1(,roeli vali I'ritistererl, C )ver 1,/1/kwii'St
ihirgeci,1, Leydeti, april 1 829. hi deze slicces\'olie
bri,chure zi·a.irschuwde C;roen er\·i,or dat Belgie Holland "L l)Or wettelijke titidddeleti zou
t'//

'

kutiticti verpletteli"(p. 43).
C ;rmii vroegiii eell briet' vail ll jittii 1 8311 aa„ Vail Assell 01- hijdie brochure al gezieti h.id

01 merkte daarbij op: '1),lar zilii dutikt mij gi)ede dii}gen iii'. (;ri)eli vati l'rilisterer,
Brillil'issclitile, 1, IN,8-1833, C. C,crretsotied. 1<(-;1' 58, 's (iravetihilge 1925, p. 3(12.
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Di 11 2·et,st-/i,1,1/ trapte eriti: "1)it werkje begi,it Iiiet de woordeti, waaniiede het

vo ,rga.1!id attikel ('Volksgeegt eii litirgerziti', I'vV) eindigde." Het 1,1,id itiocht daii

teli (,tireclite ditiketi dat Ilet (,111 eeti vervolgbrocliure van (;men ging, wat de
ctrekkitig \·,iii de br<,chure betrotl liet liet zi chi iict beetne,iie ii. Als het debedoeling
r.iii de schri-iver waf dat er eeti bitrgerzili kwatii. d.iii met iiiet de d.aariii beoogde
m „11.irc hie. r hieet-liet bl.id sarcasti ch. 1 ).1,1 kon er alleet i k\\·e*tie zijii vati 'geh ,c,rz.1.111ilicid eti olidercl.iiieii ziti

5. De concessie inzake het gemeen overleg
T.I ls tin, heeft de verdere g.ing v:iii z.ikeii . die leidde tot herzie,1 i 11 g e 11 tot het KH rati
21'jaiii,ari 1 831), 110 1(13, eerder besclireve,1.-' De iii de boodschap gedatie toezeg-

giiig i,izake eeti uitbreiding vati het ge,iieen overleg met de Kami'rs moest worden
waargetiiaakt, zodat de Mitiisterraad zich e,-begi,ijatitiari 183(loptiieit\\· overtii ,est
bi,igeti. 1)e totsta,idkotiii,ig vati de lierzietiitig van het i,iliclititigeti-KH va,1 8 juili
182(1 werd ee11 ware lijdetisweg. V:iii Maatieii Iiiaakte het verslag ..iii deze zeer
Iiioeiz.ii,ie vergideri,ig, waari,1 eeti taai geveclit werd geleverd over de vraag iii

lii,everre mitiisters decl korideti netiie,1 aaii wetgevetid beraad iii de Ka,iier (i,i
c(,itiit getiera.11 cit-iii secties) zotider dat afl,reuk zoo wordeii ged,7211 aaii het recht
r.iti de Kotii,ig (,111 iii allef, ook iii het krijge,1 eii geveii v.iii itiliclititigeii val) eii aan
de Ka,iier, het 1.1.itste woord te hebbeti. Het was eeti herhaliiig van de disc-ussie van

ceii h.ilt-jaar cerder tiiet dit criici.iii verschil dat het veriiieurvitigcstreveti \aii de
Miiiisterraad rati media 1829 was ret-dwellell. Van het geveti vati ecti vrije riarge
a.1,1 mitiisters bij huii wetgeverid overleg met de Katner moest de iiiiiiiddels weer
behotidetide tiieerderheid tiiets \\·ete,i. waiit dati dreigde itiv ,eritig vati tiiiiiisteriele
reratit\\·oordelijkheid. Te alle,1 tiide moest daarc,iii de indruk veniiede,i worden dat
eeii mi,iister er eeii eigeii metiiiig, eigeti directie, itivic,ed of systeeni op tia hield.
1)e Iiii,iisters z<,uden de K<,11itig zo Iindig dagelijks kitiitieti sprekeii eii zo zi-ill

vandpunt kenneii. Enige ritinite inzake detailptinteii werd d )or lieti oiigevaarlijk
gelloeiiid. Eeii pc,sitieve bijdrage leverde de Zilideli.Ike mitiister I)e La (:oste, per
jatiuari 183(1 opvulger r.iii V.111 (;(,bbelschri,y op liintie111.iticise Zaken. Hij
I

rel.itireerde iii ee,i i,idiridtieel .id\·ies aa,1 de Ko,ling de bez\\·areti \·.111 Van Maatien.
1-let lic,ofdidee \·ati ce,1 beter ge,lieeii overleg ncie,iide hij eeti gciede z.aak. Ilij KI
i·.iii 211 Jaiii:.iri 1 8311 werd bepacild dat tiittiisters voortiiati fteeds bereid tiioeireti zi.111

liet her.i.id owr mgedietide \\'ets ,1)[\\·erpeli Em de cetitrale afileltiigeii im de
K.iii,er bij te \\,„tie,1 -eti zi,lkf te,1 eiiidi ophelderitigen te ge\·eti, zicli met de
ger oele,is der ii,eerderlieid bekeiid te tiiaketi, etiz." (lok .iati I,esl ,ten zittiiige,i
Zoilde Il vo ortaa, i staatsati i b te i lare H ill et 'f K 0 ii i 11 gs go edke kiritig kull li eli dee 111 e 111eti .

Veel effect heeft de c(,ticecsie iI,zake het ge!11eeti overleg ,iiet gehad. Eind 1831. na

de tietid.,agse veldtoclit tegeti de lielge,i. whaarde het Noordeti zich weer achter
Willeni I e,i tot 1839 veratiderde er weitiig

2

1 I k·res<-hitit/. 183(1, p. 469-481).

1

Talviia. Ri·ilit Mi, piritic, p. 32 e.r. Zie bij hem ()ok de \·erilere geschiedelik vali het

petitiereclit iii 1 83(1; vgI ook (-:. 11.iezebo.. Rei·lit i,,iii I)critic. Z"·olle 19()2. p. 311 e.v.

I
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Willetii 1 deed iii zijii boodschap vati 11 decetiiber wei de coticessie a.iii de Ka,iier
dat de betrekkinge,i iliet de Kallier verbeterd zo,iden worde,1. L„gischerwijc was
het ilier de bedoelitig dat daardoor de 111 i n isteriele vera titw nordelijkheid z oil wordeti

bevorderd! Het aaii,ienieti van tiiededelitiget) e,i stukken van de Kanier doc,r
Iiiitiisters werd bijdeilivilllillg V.ill diecoticessiebegi,1 183(Iee,igeweldigt\Vistplitit.
Vati Maatieti h.id tijdetis de tiioeizatiie strijd gedliretide het jaar 182') als een ta.li
reptiel vastgehot,deti 1211 zijti uitgatigGputit. Iii zijn eige,ihatidige tic,tuleti v.iii de
MitiisterraadGvergadering van 9 jatitiari 18.311 stoiid (deels) dubbel o,iderstreept wa.ir

liet volgelis helii oni gitig. Het 111ogeti aatitietiieti vati mededelitigeti v.iii de Kainer
was niet aati de orde. Het genieeli overleg kon er tiiet beter vati worden
" v e r l i i i ts to c l, d .i t g e 111 e e t i o v e r l e g g r o t i d w e r te l ij k a 11 e e n k o, i d e e t i m o e s t p l a a t : l i e b b e i i

teii opzichte val] W etteli . eli geet]szilis teli opzi clite v.i ii It e qil este 11 ofatide re stu k ke n

bij de Katiier itigebragt."

Optiieuw woti Vaii Maaneti het pleit. 1)e uitkotiist was dat er inzake petities iliets
werd gewijzigd, wei zoildeti tiiinisters tiioeteri g,ian deeltieliieti aaii het overleg iii
de Kmnereli daarbij inlichtitigen moeten gaan geveti. Het vroegere argitnietit dat
ook dit ee,1 stap zou zij,1 in de riclititig van niinisteriele veratitwoordelijkheid, hoe
valabel ciok,

WaR

terzijde geschoveti.

6. De laatste bijdrage van Barth616my
Merkwaardig getioeg was er op 14 tioveriiber 1829 toch een voor<tel geda.iii tcit
wijzigitig varl hit liegletiierit vati Orde vati de Tweede Kaiiier.74 Het T\KeedeKa,iierlid 11,irthilcimy stelde eeti regle,iietit vour ter regeli,ig v.111 de toepassing vaii

art. 177 (;rw.1 Volgetisdatregletiietitkotideti itidividuele katiierledetiverlot-vrageti
mt Ilet in&etieti vati een voorstel ter vervolgi,ig van eeti initiister door de Hoge
liaad wegetis hetbegaa,i van eeti coticreet aatigeduid lilisdrijt-(,tider ailti\VijZilig rail
het artikel iii het Wetboek van Strafrecht dat daarop zag. Eeri dergelijke vciordracht
dietide eerst iii de afdelingeti te wordeii otiderzocht eli er was een terilii-iii vati 2(1
dageri voorzieti. waarbitillell de aatigeklaagde mi,iister eeri justificatoire memorie
bij de Katiier kon itidie,ie,7. Ook de procureur-getieraal bij de Hoge R.1,id en iedere
belatigliebbeiide itigezetetie kon een dergelijke voordraclitdoeti, zij hetdat die eerst
door de comillissie voor de verzoekschriftell vati de K,111ier Zoil moeteti K-orde,1

beliatideld. Waartoe dit voorstel vati 13arth 61jmy op dat 11ionieiit: Het antwoord
werd door Llizac gegevell iii 1845 in de Tweede Katiier:
"lle lielgi,clie .it-gevaardig,le,i, beketid ITiet deli geest des VI,lki iti hutilie gen·este,1,
wildeti ecliter. iii den zoiiier vali 18.311 (dit Iiiciet zi-111 1829. PAV). 1,iet 11.zar 1111,11ie

woliitigeti tertigkeereii . zi)tider iers te hebben verkregeii. zc,nder alth.ins te kullileti
,#·i.izeti (, p eeti directe pogitig. hiertoe cloor lieti ged,1.711. Te ti eilide racid deed de Heer
13.irthdldmy eeti roorstel betrekkelijk het 177' artikel der (,rotidwet van 1815. en

trachtte hiertilede eeii' stap voorwaarts op het terreiti der verantwoordelijkheid Vall
de M in A ters te doe 11.1)och hii i,litni oette al weder tegelist atid, zoo vele bed enkiii ge ii

'

H 7'K 1829- 183( 1, r. 556, BH'/'K 1 829- 183( , p. 693 - 695.
X,·dc'rlatidsdic· St,lats,·m,imt. 16 eii 171,ove„iber 1829.
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bij ecti decl dezer Vergaderitig. dat hij va,i het di,orzetten zijiis voorstel begreep te
mc,ete,1 atzien.

-7.

Barth016,iiy had illderdaad bezien of liu het bastion van Van Maaneti niet latigs
staatsreclitelijke \\·eg k„ii doorbreketi. Vaii Ashell lilaak te zich bc,os over zijii vocintel
eii schreet-daaro\'er aaii Ciroeii vati Pritisterer (ik citeer niet letterlijk): Welk ee,1

deugniet 8 die 11:irt!1012iny! Hij keert de zin vati art. 177 ondersteboveti. De
procureili-getieraa| moet (voor de vervolgiiig vati eeli ininister, PvV) de toestelllmitig vati de Kainer vrageti. zegt de [(irotidl\vet. 1=larth616niy zegt ecliter dat de
Katiker de procuretir-getieraal zal uittiodigeti te r·ervolgeii in d.it de Ka,iier bij
voorbaat daarin za| toestetiitileti zonder verzoek vati de procureur-getieraal.

Het ging Barth616niy itiderdaad iiiet om loitter strafreclitelijke aatiklachten. Op
grond van art. 114 (:ode l'jiiaf» dat tiog van toepassing was, kotidelitijitiisters voor
iedere grotidwetsschenditig wordeti aangeklaagd. '
Iii noveti,ber 1829 liep zijti voorstel vooralstiog rast, iii.,ar liartheletiiy liad belootil
op de zaak terug te komeii. Zoilder zich iets van de otitketiiiing van Wille,11 I aati
te trekken deed hiudiL elligszills oneigenlijk. 1,1.1 gelegenheid v.iii deberaadslaging
iii de Tweede Kainer vati hetoritwerpwetboek vall Strat-vorderitigop 2(, Diaart 18311.
Hij had zich at-gevr.,agd, zi) blijkt tlit zijn op die dag gehoudeti reile, \\·at er toch iii
811 i

de grotid\\ctscoillillisfie \'.111 1815 terzakc vati art. 177 (;rw 1815 \\'as 111ibgeg.1,111?
Het (i n m iddels 0 veric deti) lid 1) c (:o tiinck had, zo \\·ist hiu. op 16 mei 1815. in ecti
subcommis te, 11aar Fr.iii:i voorbeeld, eeii bepaling met de cotiibiiiatte van de

ko,iitiklij ke o ils,hend baarlieid eti de initiisteriele veratitwoordelijk h eid v„orgeste Id.
11ijdie gelegetilieid h.,deeti ineerderheid besloteii art. 1(14(irw. 1814(ditwerd 177

Cirw. 1815) te belic„ideii (ill pl.I.its \·ati cle getic,etiide coiiibitiatie, PVV) eli bij dat
artikel verder te zieti. In cell ontwerp dat Barthelenly de cotiiniissie destijds h.id
toegestiturd, had hij de optiatile V:iii een grotidwets.irtikel dat eeii tiii,iisterieel
c ,11 traseigii voors chreet-, vou rgeste Id."i Welke reden k on ecti verklariti g ge ve ti v 00 1

bet t-eit dat de cotiiniissie art. 177 otigewijzigd liad gelateii? 11.irtli210iiiy kon zich
dit alleeti voorstellen 115 de grc,tidwetscoiiimissie iii art. 177 een voldoende garatitie

\'oor de werkii,g vati itidividitele ministeridle veratitwoordelijkheid aatiwezig liad
ge., c h t. H ij h.id n age gaa 11 h (,e de lede ll vat i d e gro 11 dwerscoi i i ! 11 issie tot d ie c oti cltis ie

liadden killinell koillen. Volgells zijil recolistrlictieh' oliidat 11,inisters <,ok zoiider

H,t,ith·/i,lecil <imtri·ut lit·t i,c,i,rstt·/ iwit iii'eii, it·diw /845, p. 452.
(;roin \·,iii l'ritaterer, 131·ic·/Ii,issi·hil.V, 1, 12(;i' 58, p. 21(1, briet" v.11116 tic,veliiber 1 82i).
1)eze \\·et zou iii Neile rl.1 11Ll nog vati k racht bluveti tlit 1886, tiwar tege 11 die tud \\·,1 \ 01 g, 11,
HJ. Stiiidt. (;cschictic·ilis i,ail hc·t 11'cthot·L, 1,a,1 Strath' ·ht. tweeile druk, Haarlem I H91. p. 7, het

grootste deel $·ati de bep.ilitigeli ili,or eeli reelvoud v.iii wijzigitigeli buiteii werkilig gesteld.
Barth616my zette illet Zi jil Voorstel de eerste st,ip 1/Jar her herstel van de lai·utie \'Jii Vall
Hogeticlorp, of-weide reparatic vati het directe parleinetitaire Jaliklachtreclit vatide 'Scliets'
Hij trad door op dat momelit ill te ga,1,1 op art. 177 Cinr. eli op dc C ode 1'611.11 buiteli de
orde.
.

W* dit de bekelide brochure rati Barth610ijty md [ekst voor eeii grotidA·etso,itwerp ifit

HI 5? of liad h ij ook nog eparaa[ ietj aa,1 de grotidweb,-01111]ii+sie toegestiturd?
'1 Op basis vali de artt. 1 14, 115, 1 16 (:cide 1'611.11 ji, het seliati co,15,Iltub vali 28 Floreal .111 X II .
1

jo de Wet vati 3 5epteiiiber 179 I sectie 4 eti 5 en titet liatite art. 6. Zie H i-K 1829- 183(), p
357-359. 1 )e verklarii,g vati Barthi:16111\' was te ver gezocht eli te ingellieub (,111 wJar te zijil
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cotitraseign, m aarlouterop basis v.iii hun i,itvoeritig daadwerkelijk verantwoordelijk
\\·areti.M' BartlikiOniy wist op deze wijze .,Atic,g eeti (veel te) ingetiieuze oplossing
te verziiitieti voor het raadkl dat de Belgische ledeti van de grotidwetscollimissie
vaii 1815 destijds ge,ioegen getiotiieri hadileti tiietart. 177. Ook al zat zij,i oplc,fsing
er volledig tiaast, Barth616iiiy had gelijk dat eriet9 11ietiti de haak wa niet cle hume

ilizake de milli teriele ver,intwoordelijkheid.»4 Iii de praktijk was. zo betoogile
Barth 616,1, y, aan zijii redetieritig Meeti gevolg ge geveti en zo had t,ie,i de 111 i ii isterii;le

veratitwoordelijkheid kuntie,i fructrereii. Op dat 111(,111etit was iii de Katiier alleeti
aati de orde het reclitsgeditig tegeti 111itiisters voor de Hoge Raad iii strafzaketi. 1)e
po giiig #·ati B,irt1161611iy om het oriderrr·err te \·crbreden lili |likte. lie betreffende
tite| werd Iiiet grote meerderheid antivaard. Op 27 mei 183(, daarop volgeild (p. 556)
verzocht Barthigldniv de Tweede Kainer de beliandelitig v.iii zijii vourstel 2211 te
h (,11 den, wat tieerk w 11,11 op het strijketi vati de viag. 1 )e atsclieiditig vati 13elgie zette

er de defitiitieve streep orider. waartia Barthe16,iiy als eerste minister van -luctitie van
lielgo, wor korte tijd de opvolger werd vati V.iii Maatieti.
7. Joseph Lebeau over de

koninklijke macht

Joseph Lebeau,H' de latere eerste illinister vail Belgie, publiceerde slecllts elikele
maanden v66r de afscheiding Zijil belatigrijke boek overde kotiiiiklijke Iiiaclit. 1)eze
in die periode meest prominetite ell diepgaande Zilidelijke publicatie heeft iii het
Noorden waarschijnlijk geen of nauwelijks invlcied gehad. Ik greferalleeti de kern
v.iii weer. Aan de hand van cotiteniporaine wetgevilig eli literatitur bearguiii enteerde
Lebeau op heldere wijze dat kotiinklijke onschetidbaarlieid e,1 parletiientaire
veratitwoordelijkheid wel moeste,1 bestaan. liechtsvergelijkend liet hij Zien dat de
colistitiltioliele regeritigsvortii, aliders dati V.iii Maatieti beweerd had, iiiet eeti
relatietbegrip was dat per latid verschilde, maar ee,1 vorni iliet getiieenschappelijke
baRisketi,iierken, ook eigeti aaii het Nederlatidse bestel. Na een besprekiiig vati art.
177 (irw. 1815 iii verb.and niet andere grotidwetsartikelen, bestreed Lebeati de zo
zeer gevreesde, geanticipeerde gevolgen vati mitiisteriele veratitwoordelijkheid. 1)e

Kotiitig werd door die figutir Iiiet een vaii zijn hotiiieiers (,iiinisters) afliatikelijke,
eti daardoor gedegetiereerde Merovitiger. 1)e plaats en rol van konitigeti iii

Hi j werd a.iligevalleti door ce,1 Zuidelijke c<,Ilega, zoilat de .1.inwezige liti,iister V,1,1 Maaiieti

er wei eig iii.ikkelijk atkwaiii.
" Vgl. hiervc,cir cic,k eeli artikel ill lie (:011,711·r drs /41),s-Btis van 9 iici-eniber 1 828. waariti al
eletiieliteti \·,iii de redetieritig r,iii BarthOlutity vc)<irkwaiiievi eli ,\·aann vem·ezeii werd tiaar

e„1 Kil v.1,1 4 bruari 1816, waariti de millisteriele verailm·„„rdelijkheid besli,tet, zou h2'bbell
..

gelegeti
Ik tieei,1 .1.iii dat hij £,cik CL)11£,litell Keliall heeft litet oud-lede,i v.iIi lie gri),idff·ets£(>111111issie

f.all 1815.
J c >fepli Le b e.aii. (,hs('rt,ati (,1 8 <tir /c Po tii,(,ir R (1),a/ ot, /i\-mic i, d · q u c/qi,(·s qi, 'stic,1 1 s n·/,111 i 7·.4 ait.\· ch·oifs

d,· /a (mm,mic dans les Pays - Bas. Lijge april/,iiei 1 831). 214 p.. waarvati r. 1-77 handelde,i
over ile ki),iitiklijke !11* lit et, tiii,iisteriele veratitwoordelijkheid. Verreweg het grootste decl
van dit bc,ek bestoii d ecliteruiteet, verhaiidelitig overadininistratiefrecht, m ogeliik het eerste
Nederlatidse hoek d.i,arom'er si,id. 1814.
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bi,Lirlatideti bewezeii het. 1)e Kotiitig werd doordeze veratitwooidelijkheid evetiiniti

v.iii her parleinetit atliatikelijk, watit dat \\·as hij al door het budgetreclit. Een
parlenietitstiicerderheid wilde lilet haar budgetrecht bepaalde zaken ged.iati krijgeti
iii dat vertaa Ide zicli bij colitlicteli iii steun :lan ot- het at-steliitneii vaii persotieti
(ministers), niaar dat was hoe dan ook zo, met ot-zoilder tilitlisteriele verailtwoorde-

lijkheid. De Kotii,ig zou uiteitidelijk toch moete,1 toegeveii. Het groiidwettelijk
voorge,clireveii advies vati de lt,aail vati State rerplichtte de regering tot 11iets cii
ook het otitbiiidiiigsreclit was geeti tioodz.ikelijke voonvaarde voor illinisteri2le
vcratitwoordelijkheid, zc,als de praktijk iii het buiteiilaiid aantoonde.

8. Persvervolging in het Zuiden
Met zij 1 1 011 Ike ii n iii g had W ille in 1 zich zelfi 11 e e 11 0 11 hotillbare positie gebracht, in lar

vourlopig was er Keen weg terug eti V.in Maaneti zette de persvervolgitig door.
oiidatiks dat dir her k.irakter kreeg v.iii dweileti tiiet de kraaii open. Het ..Idpi·,·t,·ittic.,

bl,JJ m.1.ikrc e,iid juli 18311 lili ldilig Vall 111aar liet-st 36 per,proieffeti ill het Zililicil.

Iii eeii gelieitii advies v.iii 1 H aligustils 18311, pal voor de at-sclieiditig, schrect-Vati
Madmii aaii Wille!11 1:

'Met, hocft Jiiht. ile mee.[c t,icuwvp.lpiereli. vi)(>ral uit de Zuilicluke provilicieli.
te Icze,1. Ii,11 zicli te overtuigeti hoezeer zu allen saliten\\·crkeli 4,111 ciok 11 011,
r.1,lerla ti,1 cle zel t.le o t gel ijks oortige toon eele 11 va i, r·„l k, d w .i ng te doe 11 p 1.1.its grupe,1.

welke Fratikruk m deze la.it,te weke,1 heeft opgcleverd: ja, 01,1 het wettige regt vati

Z.M. tot ile krooti der Neiler|,iliden te tiitsketi,ieti, cii liet behi)11Ll dier kroon te
L'erbiliditi .iaii le itiu·illigitig F·aii alle 4ooi-t \'.iii porderitigeti, waardoor alle kleilr eii
kraclit \M regeeri,ig \·crloi:11 zc.uile gia.in, eli de grolidwettelijke moiianhale
regeeritig der Nederlaiideii in celie dclitocratie ot. 110% crger zoude verb.13teren.

Men wilde eeti grotidwetsherziening tot behoud van zogetiaa,iide volksvrijheid
exi volksrecliten, waarvoor liien de gronden waarop het konitikrijk gevestigil w.1,
\\·ilde otiirukken.
"1)e zoi) getiiatigile kolii,iklijke booil cllap vall dcil 1 Ide,1 1)cce,111,ir \'.iii hit
v 0,)rlede, i j.lar, \\·elk cli iii ui sedert ee,1 ige 11 tud de i, 11 be•,clia.1111 dheid lieeft geh.iii \·.1 11

at' te scliet,eii al of zij iii de gebi,orte gestiic)ord was, is hij de kwalijkgezi,ideii eti
volkwpruier0 eeli Joi,1·111,1 het vlca geweeit cli gebleveii: die begiiiiclcii (...) mi)eteil
(ZOi) Willeil ZU het) wi,rdell terliggelltilileil ell iloor gelleel tegelli),·ergeste|de „·ordell
Verigilgel].

„M-

1)e verblitide Vati Maatieii had geeti idee wat hetii op korte tertilijil te wachte/1
stond. De voorspelliiig vati l'irsoti iii 1 821 dat her beleid v.iii Willetil I tot cell
revolutie zoii leideii, zoi, terislotte Liitki,Ii,eti. T<,eti iii Fratikrijk de zakeii otider
Karel X eeti scherpe wei iditigiianieii, sloeg de v laill over liaar BelgiE. Na alle ged a,ie

coticessies otider het mitiisterie-Martigiiac (latillari 1 828-juli

18 29)

gitig Karel X

.-lch'cm·,Iticblad, 28 ji,li 183(1. Tege,i cle /4,litiqi,t· (wege,1,4 1,·tikele,1). tegell de (.Ftinic'r di' la
lh·ii:c (i,le,11 4), lie 11·lic, (5), de C.'athi,li,liti·. (5); de C:,11,mt·, dc /,1 S,unbri·. (5); het./,Ninial dc
1,·n'i,·ts. (1): de (.'„tim,·,· dis 1'.irs-B,is, (12)

- Gt·dokst,ik'L'm, IX-2-p. 847-848.
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olider Ilet nlitlisterie-Poligii,ic (atigilstilf 1 829-juli 183(I) ee,1 gevaarliik harde
colifroiitatie aan iiiet het Franse parletiient. dat hij tot louter corisultatief lichiam
probeerde te degradereti. Millisters bleveti er bij eeti niinisteriele tiederlaag pati eti
tradeii pas afals hull liet werketi volledig otiinogelijk werd geiiiaakt.HM Een eli ander
leidde tot de beketide P.irijse ji,lirevc,lutie eii de val van Karel X. 1)eze gebetirtetitsseti lokteii iii augustus de opst.ind te Brussel uit, die uitliep 111 de spotitatie al-schei-

ditig vati het Zuideti. Tot het laatst was Will,111 I gewaarscliziwd eti was lie,ii
aatigeradeti het roer 0,11 te gooieti. In een brief vati 2 al,gusti,5 1831) vaii de
verbaii tieti I)e P u tter 7.111 Wilie 111 1 ((,pgei ioiii e ti iii d e C.'Litirt·ic·i· de s lit),s-/1,1 s vati 2 1

ailgilstus) raadde deze hetii jaii orer te scliakeleti op verantwoordelijke 111inisters.

9. Het 'ontslag' van Van Maanen van

3

september tot

5

X,)

oktober 1830

Eeti v.iii de eerste dadeti vati de ill opstatid koniende Belgeti te Brucse| was de
bestorinitig. plunderitig en het volledig platbratiden va,i de ainbtswotiing van Van
Maatien. Iii zijii op he,ii gericlite haat gaf, aldus een lielgisch schrijver. de tiiass.1
incti,ictief gevolg aan de wet op de ministeriele veratitwoordelijkheid, die Willeili
I liet volk o,ithoudeti 11.id. Korte tijd daarna volgde het ontslag van Van Maaneti
.(1

als tiiinister op verzoek vaii de Pritis vati 01.inje. die het iii het k.ider van zijii
p„gicigeti oin Iiog te redden Wat er te reddeti Viel, 11(,dig had als eeti coiicegie Aaii

de Belge,1. Het leidde tot veet etiiotie '" eii eeii zoektoclit iiaar een verv.inger. Tot
eeti werkelijk otitslag kwatii het niet, watit het ontslag duitrde fortiieel riiet I.inger
dati 6On 111.1.ind eti iii depraktijk ininder da,1 twee wekeii. Al tia 1 c) dagen was Vati
Maanen de facto weer iii functie, daar Willetii i hem iii het geheim weer stukketi

otii advies voorlegde. Van Maane,i leek er daarbij prat op te gaaii dat hij de
zienswijze van de meerderheid vati de Kabiiietsraad 'onbewimpeld' kon tegensprekeii, infer speciaal de tiienitige,1 van de Prins van Oratije, die vati de 111itiisters Vati
Ciobbelschr<,y eti Ile la Coste eti die vaii de hertog vati Ursel (p. 493). 1,eze
otitboezeii)irig vati Vati Maanen was van eeti hoog 'zoiider mij gaat hettiiet gchalte'
Nadat hij op 3 okt(,ber al had bijgepraat met de 'otibewimpelde' V:iii Maarien h.aci

Willeiii I heni, zotider heni daari,i te kentien. bij besluit vati 5 oktober gewoon
opiliell\\' tot millister betioeiiid. V.iii zijii collega's vertia,11 Vati M.iatieti op die dag
dat de Konitig tiog slechts een lotiter Hollatids mitiisterie wilde, dat zicli ii its Iii itend
tiati de HI,Ilatidfe belatigen zou wijdeii.

P,1ul I 3,8 till, I. ·s histitittic,Ii, A,/iriq m :, dc /,1 .1 1„1 1,1,·,·hic· /1,1 rh·im H t,i m ' /· raiI ,ri:;2 (/ S /4- / S 4,Y/. 1 '.1 ris

1954, p. 181 eti 334.
(,2·(/I'lik'.sti,L,Lt·,1 1 X-2-p.

LXXXV: zie ook l)c i'citters hriet-aati Wille,ii I \·:11124.lugti4tlic 183(1.

dm. p. LXXXV-I_XXXVII.
"'

Aldits ecti Ijelgische 'encyclopedie popillaire'. 1 )e lic,sch Ketiiper. Smatiliti,dit,r,et·schiedruis

t.,t

/ 8.0. L.A. p. 513.

''

1'. Albers. 'Vati Maaneti's attredeli iii septeitiber 1 83)'. Sn,dic·,1 (;odsdic·,i:i, 11'(·,(·115,11,ip, l.(·,t(·ri'll.
i,ieuwc reeks (6(9) 19,13. p. 475-494, waariii at-gedrukt Van M.laticiis eigeii relaas over de
periode 2 septeitiber tot 7 okti,ber 18311, NA. Van Maa,ieti (19()(1). 169: vgl. Verburg,
(A;,hi,·di·ni., van lict .lhnistcne i·an./,istitic. 1. p. 173-179.
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Was Vati M.1.711911 011111isbaar gewordeti zoor Willetii 111)eze ZON op de dag van de
herbetioemitig het Nuorden te wapeti roepeti tegeti her Zuiden. Een grotere
Jcliofferitig \·aii het Zuideti \\'as iliet 111ogelijk, zod:it de herbetioetilitig vati Vali

Maatieii daar tiog wel bu koii. Het werkelijke otitflag vaii Vati Maatieti was tiog latig
tiiet .1,111 de orde.
10.

Van Maanen en de Hoge Raad

Het oiivertiiijdelijke uitstel van de plaiineii niet de Hoge 14.iad was voor Willeni
geeli re de 11 to t ati,te 1."l Iii ce,1 vertrollwelilke ii otitie 0 ver bez uiti igitig Y.11 1 111 iii ister

I

vati Finatwie,1 Vati Tets aati Willein I van 29 deceniber 1829 Constateerde deze dat

het 111iitisterie vati Justitie 'geeti onvermijdelijke behoefte' scheeii te zijii na de
(regelitig vati de rechterlijke) 0 rgatiisatie." Het plan oiii Justitie op te heffeii eii V.,1 1

Maatieii presidetit vaii de Hoge Raad te iiiaketi werd ook tiiet geheiiii gelioudell.
Ei· ,i·erd iii kratiteti opetilijk over gespectilierd.

74

11 U Verburg \'llidell\\ e d e verdere gatig vaii zaken tiiet het plan iii 1 831). H e t Eerste-

Katiier|id. miiiister v.iii Sta.it. vourmalige directeur-getier.ial voc,r de ll001110Katholieke Eredietiit (;ouball schreefiii eeti brief-van begin 183(1 aan Willeii, I dat
de prewdetit i·.iii de Hoge 12.1.id de t.ikeit vaii de tiiitiister v.iii Jilstitic ilioejt
I,vernemeii (p. 156- 157).Vati Maaiieii was blijketis zijii advies war aatileiditig vati
deze brick-ititusseti v.iii tize,iitig veratiderd. Het mitiisterie vaii Justitie kon toch niet
worden opgelieven, ailtwoorilde hij nu, tia herliciald aaiidringen vati Wille,111. Zoi,

de presidetit ofticieel minister vaii Jilstitie worde,1, dati kreeg \·olgins hetii de
Koliilig eeti ()11.it-zetbare millister. williE de presidetit werd voc,r hit leveti betioemd

(p. 158). Bovetidien zi,i, de Kotiing deze coiiibitiatie vaii kitticties iliet vol kuiineti
liotideti. Voor zijii ke,ize vati raadsliereti iii de Hoge liaad zou hij gebotideti zijii
aati de voordraclit v.iii de Tweede Katiier (eii eeti volge,ide presidetit moest liu
volgetis de (irc,tidwet verpliclit kiezeii uit de lecicii vati cle Hoge 1 aad)
)e ware grotid vi,or de grotc aarzelitigeti vaii V.iii Maatieti was, zo,ils bij lielli te
1

verwachteii \,iel, het reilig stelleii vati de prealabele soevereitiiteit v.iii Willetii I.
W a li ti ee r 111 e li de twee til ticties vati presid e li t eli ni iti ister \'.iii Jus[iti e iii #11 persooll

vereliigile, d.lii nioest hit eeli persooii zijil dic het valle vertri,uweii v.111 de Katiitig
ba.H, en

't

C)peeti valide iii hootilstuk Hal geciteerile actiepitiitetilijjtetivati Willetill, die hij op 18 mei
1

829 liet arcliivereii, luidde pu it 5: Verhouditig r,1 11 presidelit vall Hoog (;ereclitsh ot'ti)t deti

Koi,itig, et) attributien vali jitititieiiii,iisteric overgaa,ide tl)t deti Hoogeil ltaad. lieszelti
aati deze kolide wi,rdeti oplgelitrageti zi,wel £)11.itliatikelijk vaii
de perbooti. als iii verhoudilig litet de eerst te belic)eliieti voot·zitter litet praedik.lat v.111
Mlitiisterl vlatil Staat, NA, Staatssecretarie, 6811.
NA. Stdati,ecretarie, 485 ic,V.iii Tetb aai) Willetii I (Zeer vertri,us\·elijk eli ,·our zijlic

voorzitter en diegeetie welke

"

Majesteit iii liet bijzi,ilder) 29 L|CCelliber 1829, exh. 31 Jeceti,ber (-:.1 H .33 1,i, gelicitii, c,vcr
de lic>itiirering v.iii illilli,tel-4 eli vt.labiailcii.
"

1 )e (:,11/ic,/i,litt· ,·.il) 3 ilorelliber I H29, (:t·</1·,ikstill:ki·it. IX-2-p. 673; ,·61. „i,k p. 9(13. 557.
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r.iii wien men volkometi zeker lili)gt Wezell, d.it hij geheel iii deti gee:t v.iii deti
Kcitii,ig ei, iii het systhei,ia'15 vati Hoog tdeszelf-f Regeri,ig zoude haiidelen. eli naar
verti,oge,i het kollegier·,iii deli Hoogelilta.lil Zelve zoilde lioudeti. zo ,clatiiieii lioch
vati heiti, tio< h \'an het kollegie tegetistatid ot-verkeerde rigtilig te dilchteii kollde
„94
hebbeii.
Een dergelijke tegenstand, voegde Van Maane,1 toe. kon op den duur voor het

kotiitigschap wel eeiis heel hinderlijk ofgevaarlijk worden. Hij bedoelde, zoals zal
blijketi. dat de Hoge 12aad de positie vati de Koilitig Zou kililtieri aatitasteii.
Van Mmien betootide zich tenslotte toch bereid de dubbelfutictie van iliinister en
president op zich te nemen. Onder zijn leiding zou de Hoge Riad geeti verkeerde

richtitig inslaan en althans 'iiiet ontaarden (...) in eetie soort van brhocdc,idi Radd'
(p. 159) Uit dat oogpi,iit werd dat college door veleti beschouwd, schieet- hij, en
da,irotii werd het zo hoog, te hoog helaas, gewaardeerd.91 Wat verstond hij otider
de terni 'behoedend'? Van Maatien bedoelde daarinee de Hoge Raad iii de functie
van onalliatikelijke, cotistitutiotiele recliter. Hij verwees met de tenii 'behoedetid'
colicreet tiaar de filtictie vati de S61iat coliservatetir iii Frankrijk volgeris art. 21 vati
de C(,tistitutie vati het jaar VIll (1799). Volgetis die bepalitig hatidhaat-de of
vertiietigde de Franse Seiiaat alle daden, ook wetten (art. 37), die heni ter beoordeli,ig doot de regering ofliet Tributiaat werden voorgelegd oindat ze ongrotidwettig
zoildeti zijii. Van Maarien had hierop al gedoeld iii zijn rede vati 1(1 april 1827 iii
de Tweede Kanierbij de beliandelitig van de Wet R.O. Hij verk laarde toen datart.

1811 Cirw. 1815 lotiter zag op de reclitsniacht van de Hoge Riad als Hof van
Cassatie. 1 )e bepalin g ketide volgetis h eiii aan de H oge Raad tiiet het reclit t 0 e. c,in

niet uitsluiting vari de Konitig, de rechterlijke macht bintien zijn palen te hoiiden.
De Hoge Raad was volge,is hetii geeti areopagits, Keen I,elified,·itcle setiaat (SOriat
conservateur), de bepalitig legde de Hoge 11,1.id niet de zorg op ervoor te waketi
dat de St.iat iii rechte geen sch,ide opliep
"liet stelt deti Hooge,1 ll,1,ad tiiet 174)veli de wet, 1,och veri,ietigt tell zi.illeil opzigte

het gez.ig vaii deti Kotii,ig. of mukt hetzelve aa,1 zijiieti magt otiderworpeti. 1)ie
hooge et, alias 0,·ersclirijdetide m ,igt heeft de (;roililwet a.iii den Hooget, R .id lic),'|1

toegeketid. tioch kutilieti toeketi,ie,1. Zij zoude strijdeti met alle begitiseleti der
moti,irchale regeritig. otis door die (;rotidwet gewaarborgd
., 'S

Het gi,ig met a,idere woordeti om de vraag of de rechter, eti iii laatste i,istatitie de
H oge Itaad, bevoegd was regeritigsdadeti, wette,i eti lagere regelgevitig te toetseti
aati de Groiidwet. Ntt was die bevoegdheid expliciet vastgelegd iii art. 165 jo 1841
Grw. 1815.w Meyer had die bevoegdheid ook onderstreept iii zijn brochure over

de itistelling vati eeri provisionele Hoge Raad „it 1817. Maar deze bevoegdheid
stotid liaaks op de leer vati de prealabele soevereitiiteit, wantonderwierp kotiitiklijke

Vati Maatieti sprak bij lilijil weteti hier voor het eerst van eeti svsteeni van regeritig vati
Willeill 1.
"' Verbilrg. C;('schicd,·nis t,an hc, Afinistrric MIii_/tistint·. 1. p. 157.
'

Vati Maatieri was er zich goed vati bewi,st dat veleti Meyers ititerpretatie aanhitige,1

(zie

Ii,ider)
"

""

H7 K 1 82(,- 1 827. p. 364.

1)c tekit val} 1,eide bepali,igeti werd eercier gec-iteerd m h ,ofilstuk 7. paragraaf I. putit 7.
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iiiachtsuitoetetiiiig aaii de (ircitidwet. Zoals bleek iii hoc,tilsti,k 7 otiderwierpeti de
betreffetide grolldwetsbepalitigen volgens Vati Maatieii de rechtstiiacht van de Hoge
liaad aaii de Konitig. Alleeii omdat de Noordelijke helft vati de Tweede Kamer iii
1827 11 Og steeds W ilie 111 1 steu 11 de [ege 11 het Z Li i de 11 had V a 11 Maa 11 eti zij 11 a ativec lit-

bare grotidwetsuitleg, iieergelegd iii zijn Wet 120, door de Tweede Kanieraanvaard

weteii te krugeil.
111 zuil briefaail Vail Assen v.111 31 juli 183(I vroeg Vall Maaileii aall Van Assell het

woord 'behoedend' itit zijn broch,ire over de Hoge Raad (p. 14) te schrappen.
Luzac had, aldits V.711 M.iatieti, iii de at'gelopeti wititer iii die ziti iii de Katiier over
de Hoge 11.aad gesproketi. hi atitwoord daar ,p was Vati Maatien, schreef hij, er (,p
los,Yetrokken mit radit iii nadmk en nieniand had heiii weerlegd. 1)e tekst vati deze

filippica vall Vati Maailell zoil illyjterieus getioeg verdwijiieti, wailt niet tereclit
lilli

Was dit de zoveelste keer da£ Vaii Maatieri zijii bijdrage
aaii ee,1 debat, nadat hij de Kaiiier 'stil' had gekregen, achter hield? ()t hail hij slechts
gennproviseerd eti geen schrittelijke tekst beschikbaar gehad?
konieii iii cle Ha,id,·li,weli.

Cloubaii had er ook voc,r gepleit dat de Hoge 11.,ad geeti vaste zerel zoti krijgeii,
iiiaar het tiotii.idenbestaaii vall de regeritig, de trektocht heeti ell weer tussell 1)eli
Haag 0 11 11 ru sse|, zou gaan deleii. 111 e eil advie vati 4 juni 183(1 aan Willeiii I schre et-

Vati Maatien dat volgetis art. 117 v.iii de Wet vaii 18 april 1827 (de Wet 120) eeti
di,or de Kotiitig .iatigeweze,1 zetel alleeti bij wet zou kiinneti wordeii gewijzigd.
C;£,ubati had verwezen liddr Bourgondische tijde,i, niaar die kwatiie i aldus Vati

Maaiieti niet iii .iatitiierkitig otiid.it de hoveti vati Justitie iii die tijd tiiet alleell
collegiE'ti vaii Justitie, tiiaar (,c,k vati 11egeeritig waren ge„·eext. 1)it |aatste "zal eti
mciet de Hoc,ge 12,1,id ilimmer worden,- schreet-Vaii Maatien. De Hoge Raad nioest
vi,lgetis hetii:
- gelleel iii h et s>·.te 111.1 v.111 het gi,u verlie iii elit zijil, iti die begili,ele 11 11.1 lid clell eli Zic|l
o lit h i),idell v.,11.11 le Z licli t Ii.tal· 11 otw n ge 11 0 t t. gell•ir.11,d; 111.1.ir her zoilde 011 \'„Oi Z iclitig

eli (,11,t.latklindig zuti dit verlailgeti en iii)el v*iii |iet gi)livernemietit .ili het warc ,·oor
eell leder bloot te leggeti. (...) Nee dat doel moet 0,11,1,·rkba,ir wordeti bet·eikt, cti ik
4telle va,t dat het z.11 wordeli bereikt bij Lie vestigilig van dell Hoogeii lt-,1.Id te '3

zeker veel mi,ider aaiilokkleii Lit' aatileidingeti ti)t bedert' 01
verzwakkitig \·.iii deti guedell Keest v.iii dat Lollegle voorhandeii zijii d.iii te 1$rusve|.

C,r.17·eliliage. .111·jar

terw,jl het betirtelitip Jaarlijk sclic verblij t-va 11 cle ii H oi)get, li .lad iii la.,tstge ii, elde stad
zeker si)iii 111 ige ledeli vaii dat Lollegie zoude kulitieti leideti tot her cipv.itteli vati

begrippe,1 eli delikbeeIdell, welke iii de gevolgeti schadelijk zoude kuli,ien zijil.

111

.·lit

Litza,· sprak op 16 ma,irt 18.3(b, HI'K 1 829- 183(1, p. 337 e,1 338, iliderdaail uitz'cierig eti

uitdrukkelijk iii de belioelde ziti over de Hoge Itaad e,i haalde dairbij Meyerj brochure ilit
1817 3,111.1)c Hl)ge 14*i,ill ZOLI, aldus Luzac, "alle aditii,iibtratieti bititicti de juiste 61-elizeil liarer
magt 1110('te,1 doeli terugkereli" (p. 338). V.iii Maatie,i was a.iliwezig eli zei volgetb het verslag

.laii de orde wareti z£)0 zal ik ilier Oill|erzi)ekeii iii
hoeverre, hetgeeli door ee„ der sprekers is.mligevoeril, de Hi>(,ge ilaad een lichi),·di·,ith' St'll,wt
zoude moge,1 wordeli." 1)it ,taat ha.lks cip „'at Vali Maaneti schrect-:tati Vai) As3eti.
- Gedctiksttikketi, IX-2-p. 813-H14.
I,iet iii te gaa,1 op puiiteii die tifet direct
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1)e lie le J zistitieadmiti i stratie iti B 1-Liffel was Fra 114 bec 111 et beslo (,t hij e 11 13 ru fsel, I 00 r

hoge recliterf, een p ,el v,iii bederti'"2
C:oliclusie: 70115 de prealabele soevereit,iteit vrij illoest blijven v.in aantasting via de
iititiisters. zo 11ioestzij dat ook blijveli r ooraalitastitigiatigs de „·eg vati recliterli ike

toetsitig. V.iii Maatieii zou daar alf president vati de Hoge Ilaad \·001 zorgeri
hiipliciet kotidigde hij 1711 dat de Hoge lt.aad directe parletiie,itaire datiklacliteri
tegeti tiiiriisters als c),igrondwettig zoil at'wijzeti.
11.

Afscheid van de Belgen

Met het schij,iotitslag vati Vati Maatieii tieein ik hier aticheid vati de Belgell, walit
hoc de mitiisteritle verantwooidelijkheid zicli iii klelgie ontwikkelde t,isse!11831
eti 1840 valt bititeri illijil bestek. Vati Meetieti zoii eitidelijk de gelege,iheid krijge,i
0iii zijii detikbeelden waar te tiiaken. 1)e Ncdcria,idsc Stdatscot,ra,it van 1 I okt(,ber
183(I (p. 3) noe,i,de zijii tiaani als eerste vati de lederi van eeti 11elgische co,ii,iiissie,
belast niet het otitwerpeti vati een lielgische Grotidwet. Uit een boek uit 1991 vati
otid-pre!11ier Titidenia,is tiiaak ik echterop dat Va,i Meetieti tiiet Iiieer heeft kuiine,1

doen d.iii het vestigeii vati het priticipe. Verder dan etikele grotidwetsbepalitigen
daarover kwatii het ill 11elgie niet. Tinde,iians schreef:
"hi 18.31 werd iii lie LJelgisclie C;rotidwet itigeschreven dat de wet de tizitiisteriele
veratitwoordelijkheid zou bepalen, terwijl iii eetia,iderartikel werd uiteeiigezet hoe,
voorlopig, iii afwachtilig van eer) wet die dit mu\\·keurig zoit onischrilve,1, een
minister evelitueel ter verantwoorditig kon ,#ordeii geroepeli eli. indiet) 11 )dig.
herecht.

..11"

Deze wet werd, aldus Tindetiians, om tai van redetien verdaagd tot 1865 toeti een
mitiister eti eeti Kanierlid. 0111dat de laatste zich tijdetis eeti debat beledigd achtte
doorde eerste. elkaar iii eeti duel met eeti pistool te lijf-gitige,i. Plotselitigbleek tc,eti
de behoefte aall een wet en die kwatii er, maar deze was niaar voor 12 Illaanden
geldig. Sindsdieti was, aldus Tindetiiatis, een wettelijke regelitig van zowel de
str,it-rechtelijke als depolitieke mitiisteriele veratitwoordelijkheid in 13elgie uitgeblevet 1.1)it veratiderde enigs zitis in 1993, toen art 1 (,i, lid I in de lielgische Groridwet
werd opget]0111eti.

11,4

l'U beslult x,7,1 5jitli 183(L Sth. 41, hepaalde Willen, 1 dat de tiationale wetboeketi vati kracht
zi,ildeli \1·circiet, per 1 febrwri 1831 en dat de zetel rati de Hoge Raad gevestigd Zi,u worden
.
1,11

iii 1)eti Haag. 1)it laatste viel zeer slecht iii het Zuiden eii droeg waarschijnlijk bij aa,1 de
otinatikelijkheid voor at-scheiditig
Le(, Titille,lialls, 1)til'| mi't {it' lii,listi'r. Kapelle,1 1991, p. 8-9.
Naar aatileiditig van grc)te scliatidalen werd daartia ciok de strafrechteli.ike m iii isteriele
veratites oordelijkheid wettelijke geregeld (niet daiik aan dr. Ilse van deii Driessche)
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PAILAC,ICAAI: 4

HF.1- BEC;IN VAN I)EAIREKENINC; MEI I)El'REAI.ABE.IE SC)EVE.REINI-1-Eli INIIEI

NI)£)Rl)EN
D e grotids lag \·(,c, r de prealabele An everein iteit bleet-o L,k verborge,i v,)„r biliteiilatidse d ip lo tii ate 11. Z ij verbaasd et i z ic li b u ite ti ge woo n o ver de als 111 aa r groe ici ide 111 ac li t

van Wille,111 eti zoudeti daarc,ver iii de jaren 1815-183() telkens weer en op de
meest iliteetilcipetide wuze rapporteren. 1.5 1)e Fratise .1111bassadeur vatte de
c,nt\\·ikkelitig iii ecii bericlit vaii 15 decetiiber 1828 aa„ Parijs op ectivoudige wijze
s.,m ('11

"1)epuis 1815 ju,qu'eli 1828 le pl,uvoir ruy.11 tle jembla reqevoir que des acl'rt)ISSCmeiit:, successits.""

Pas tiaaraatileiditig vati de artikeleii iii de Ce,urrier des Pays-Bas van jaiiuari 183(iwerd
Parijs geinfornieerd over de soevereiniteitsdiscussie iii de Nederlatideti. 1)e Fratise

atiib.159detir liad geeii idee wat er werkeluk speelde, gerL,ige de wotiderlyke
verklaritig die hu Parus a.111 de hatid cleed. Willeiii I oiitleetide, zo schreet hu, zull
soevereitiircit \\·ellicht lie\·er a.111 koor\·aderlijke tildeii dati aati de (;rotid\vet vaii
1814, omdat hij 111et zijil ilytiastie vail 1814 gecti p.irve,iu wilde lijken.
Na de .,6.-heiditig weril illen iii het Noordeti wakker mit ecti kater. Ecti vaii de
eersten, die eind 183(} tiiet de grondslag iii.iar wei de gevolgeti vati de prealabele
sc,evereiiitteit ruw in kaart bracht was 1)irk 1)otiker C:urtii,5, de latere illitlister vail
11.
Justitie eli :,chrijver vati de (it·1114·Clizil,iti lirierill.
1)c typering \·ati de leer rail V.iii Maa,ieii iii zijn eerste brick-li,idile -het delikbeeld
ee ner So u\·erei iii teit .\·elke voc,r de grotid wet zoi,de heblieti bes t.m i i' (1 'siu k. p. 24)

Deze leer aclitte I)otiker C:urtit,3 eeti reactie op een dwaalbegrip iii de (;rotidwet
van 1815, dat de Kotiiiig alles alleeti nioest dc,eii, wat het kotiiiigscliap kwetsbaar
ge,iiaakt h.id (p. 24). 1)eze verklaring vc,rmde waarschijiilijk een echo v.iii het
denkbeeld dat Wille,111, om liet evetiwicht te beware,1 russell hit Noorde,1 211 het
Zuideti, boveri de beide rijksdelen had titoete,i staan. Misschieii retereerde liu
daarniee ook aan de onbepaaldheid vaii de niacht vaii de Ko,ii,ig als gevolg ,·ati de
tolit \,111 Vall Hogeiidorp. Een eclite verklartiig voor het dwaalbegrip gat- hu iliet.
Over de elf-ecte,1 ervan eii hoe nieil iii het Zuideil en Noc,rdeti op die leer had
gereageerd, t„o,ide 1)01iker (:urtius zicli goed op de hoogte:
"1)e Heer icin .1/,iduin werd de vou rvechter dezer leer. eli in eli zag zutic Exe. weldra

optredeti met redeneri,igen, welke. althaiis in de ooreii o,izer Zuidelijke broederi.
waliklatik eli Wallgeluid liloe3te,1 wezell. terwijl c,ok iii het Noorden, mellig eell

"' Zie bijvourbeeld (:cdt·,ikgtitt,k,w, IX-1-p. 24)8, 294, 31)1. 349, 375. 435.
Gi·di·,iksm kke,1, IX- 1 -p. 13(1. Vgl. M. C happi ii en J.P. de Valk. Ki,tiitig Willeti, 1: eeii verlicht
1,1.

I.
111.

dejpoot, Ductitne,it,trichlad It'crk<11·ocp /K ectiu·, 198 1, p. 85.
(.edmismkkm, IX- 1-p. 1 8( b.
11). 1)onker Cliirtiu4, Gi'ilit·cil:,1/11,· irien·11 01'c r de,et·/,t·lim·niAst·,1 t,an th'u dde. 's (;ravelihage

183(1, eer,te stuk, (okti,ber/tiovember) 1 831), tweede stuk. (7 jallual·i) 1831. derile stuk, 1833.
In her eerste stuk (p. I t) staan bijtia letterlijke verwocirditige,1 uit liet advies vaii april 1 8 1 6

vati Va 11 Hogel,dorp Cover ile publieke geest) . 1 )e auteur madkte, zo lijkt het, c,L,k gebruik vati

redevocriligeli vali Tweede-Kalizerledeti tilt septen,ber 1831).
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vreenid opzag, tegen eeli stelsel dat tilet vrijheid eli gelijkheid begoli, 0111 met de
belijdenis eener lijdelijke e,i slaafse gehoorzaamheid te eindige,1 1.9 Ile geleerden
wisten wei dat Filmer en Hobbes, volt Haller en de Xlaistrell" dergelijke beginseleii
hadden v 00 rged rage ti, doc h zij clach te ii m et d e oli geleerd eli h oop, dat besp i e ge l itige ti

vroeger door het huis Stilart iii toepassing gebragt, althans onder otize Nederlandsche
plegtigbezwore 11' gron dwet, iliet meerk otideti geldeti. Metiklaa gile eli schreeitwde.
meti schreefeti vreef, doch de Heer t,an Maaiten wankelde niet. eli zekere partij stelde

er in het Noordeti eene eer iii. om de Be]gische ilieeriiligeti liieer eli 111eer aati te
hitfen en te verbittereti, door haar de grotidwet waartegeti zij zich met Ilatideli en
voeten verzet hebbeti, af te schildere,i als eeii ligt-opgeslagen reglettie,it vaii orde,
de Vorst ititleggiiig en toepassitig liiogt Keven, en hetwelk zich naar oude
herkonisteii eli nieuweinzigteti moestplooijeti eli writigen. 1) e Zuidelijke Liberale n
begontien liu meer over eene ste]selniatige tiralinij te klageti. eli tiieer eti meer hun
onwi| el) mistioegeti te tootieti" (p. 24-25).
Waaraati

Hiertia gaf Donker Curtitis een opsotiiming

van concrete

effecteti. Via het

Contlictenbesluit van 1822 had Van Maanen gepoogd het ad,iii,iistratiefgezagboveti
alle staatsmachten, inclusief de rechterlijke macht te verlieffen. In 1827 had hijde
scheiding der tilachteli en in 1828 de ministeriele verantwoordelijkheid ontke,id.
Voegde men daarbij de veelvuldige persvervolging en de uitlegging en toepassing
van wetten in zijii geest eti de oorzaak voor het feit dat er bloed gevloeid had in de
straten vati Brussel was duidelijk (p. 27)
Dotiker C,irtizis was tegeii de iticheiding. Hij keurde het tegen elkaarititspele,1 vaii

Noord eti Zuid ati Tegetiover de Zuidelijke eis vati eeti werkelijke staatkillidige
toepassing van de Grondwet, had het Noordeti een soort van theocratie gesteld

"waarbij de oppertiiagt als door het schild des heniels was gedekt." (p. 61-62). Zo
latigde vereniging stand hield w.is erlijdelijkegehoorzaamheid aa„ de ene zijde (het
Noorden) eii blinde tege,ispraak aati de andere katit. De excellenties moesteii echter
niet denkell dat dit na de aticheiding iii het Noorden ZO Zoil blijven. Met de oorzaak
zou het gevolg ophoudeti:
"W ij z ulleti dati niet ni eer v ragen, watals middel vati aa nval of va,i verdedigin g tege,i

Belgische overdrijving kati dietien, niaar wij zulleti vragen wat waar, goed eti
grotidwettig is?" (p. 62).

Er kwamen moeilijke tijden voor de regenteii, luidde de voorspelling. Donker
(Zurtius prefereerde verzoening met en coticessies aan het Zuiden, 111aar Keen
Zuidelijk overwicht in de Tweede Kainer, opdat Holland niet tot eeti wingewest
van Belgie zoi, worden vertiederd. (p. 64)
1)e zogeiiaatiide gespreksgenoot B, die \·atiat-p. 7(b van de brochure reageerde op
het betoog vari spreker A, King nader in op de tlieocratie. Het was 111isschieti een

""'

.

8

(:ctitcctizailk Brievell. tweede stiik, p. 13, schreef Dotiker Curtii,s: "(-,titveitizen wij het oris

liiet: de leerstelliligeii otiltretit ee,ie magt boven eii buiteti de Grcmdwet, hebbeii eetieti
diep m i ndrlik geliiaakt op lie gelii oederen. ook vali ee ii groot deel der Noord-Nederlanders."
Volgelis de l 'emi,fw'it Ovcr Hailticl- St,icit- eit Lftterklitide. Atiisterdatii 1831,2' stilk, (p. 132-133)
eeti (1\vaze coitibitiatie vaii vchrijverf. 1 )e I 2,10(,·erIt. die al na twee tiuiiiniers ophieldeli. wareti,

volgens een ationietiie atiihtelijke,iota in NA.jorissen. 77 56 WW vati onistreeks eitid 1832.
het werk vati Vati der Bieseti, resp. de redactie van het Hmideishlad.
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detail, schreet-hij, tiiaar er was (o wonder, op voormalige republikeinse groild) een
ultramoiiarchale partij aaii het werk en die zocht vooral haar coevlucht iii overdreven
godsdietistige detikbeeldeii
"zijbe\\·cert. datile Kon ilig bii d<,eratit· (icids, bestolid voorde (; rondwet, eli d a.ird oor

+t.lat bc)veii ile l,rotidwet. eli het i dus vali belillig dati te wijzen, dat door lie
(, rotid, ·et. ile gi,ddeluke zelidiiig met 15 erkelid, en tia de (,1 olidwet vati Keen .eratit
(: ,ds liioeAt zijii tiielililig getii .1.ikt." (p. Hil).
1)e (Irondwet was volgetis 1)otiker Curtius 15 jaar lang verkeerd toegepast! H U

kritiseerde de otigelitiiiteerde dispeitsatiepraktijk van Willein I op basis vaii art. 68
C; rw. 18 15 eii gat-er (onbe,vust) de juiste verklaring bij
"de woordet, ee,1 ruimer uitlegging toelatelide. heeft lile,1 iliet ge.larseld. dezelve zo
te ve,-3 raa 11, dat de wetteti bij ons h ebbeii o p gehot,de 11 011 schetidb.,ar te Zijil " (p. 82).

Willetii 1 legde dit artikel inderdaad zuiver 'prealabel' uit, dat wil zeggeti dat liij zijii
recht eli daarliiee zijn macht 111axitiialiseerde.
Volgens 1 )01iker Curtius had Willeiii 1 door toepassing van art. 2 van de additionele
artikeleti vati de Grotid\vet van 1815 1I! de invoering ervan voor otibepaalde tijd
versclioveii (p. 86). Hiervout bleek dat Vati Maatieii zich iii 1816 itiderdaad
tegeiiover Willetii I op dat artikel h.id beroepeti 0111 de itistellitig van de Hoge Raad
il it te stelleti .1 11 Nader otiderzoek zal niouteii uitwijzeii ot-de coliclusie van 1)otiker
C:urtius iii Zijii algeiiieetiheid opgaar. Iii dit verbaiid rust ook de vraag ot- Vaii
Maatieii wellicht bij het oiitwerpeii van regelgevitig eenvoudigaansluiting zocht bij
de heill vertrotiwile vrocgere Napoleatitische regelgeviiig? Eell andere conclusie

vaii I)oiiker Curtius was dat Belgie ofde verenigitig de oorzaak vati de otitbinditig
\\'as.

1

I,

Thorbecke, die Tydeman voor de auteur van het stuk hield, decide die coticlusie
en tioetiide de brochure het beste dat toi dan toe over de Belgische opstatid was
ge chreveti, zu het m eeti venvard betoog. 114
Uit het betoog vati 1)onker Curtius blijkt dat de Belgell eigetilijk gelijk hadden
gehad Iizer hilti voortduretide protesteii iii de Tweede Katiier tegeti schetiding vati
de Grotidwet. De stelselmatige atiti-lielgische propagatida vanal' 1815 h.id ecliter
iii het Noordeii eeti sterk verwroiigeii beeldvortii i lig Vall de feiteti opgeleverd. 1 ) eze
zat diep iii de Noordelijke geesteii verankerd. Een voorbeeld hiervan geeft eeti briet
van roiid 1825 vati Bitrgemeester van Aitisterdani Vati Boerselacr, tevens Tweede
Kaiiierlid, dati 1)e lioscli Ketiiper. 1.)eze 1.iatste was tia de dood vati zijii rader iii
1824 op zoek gegaaii tiaar de tekit rail parlellielitaire redevoerillgeti vall zijil rader,

"

' Dit artikel luidde: Alle best.iande autoriteiteliblijveii roortdureii, eii alle tliall. iii werkilig
zij,ide wetten behoudeti kracht, totdat daariti op eene ailiere K·ijze zal zijii voorzieli.
'

Ii,

Hootilstuk 6, paragraat' 1, putit 1.
Her eerste stuk vati de Gt'lizie,tz,i/,le Brit·veil maakte grote itidruk, beleet-de lileerdere drukken
„
eli lokte diverse atioilielile tegetibrochurej uit. hi de brochure 11'at ,\11
, AlliJterilatil mei
831, vali T. Olivier Schilperoort, werd de prealabele soevereiniteit verdedigd (p. 53-54). In
eeii atidere veel diepgaander bespreki,ig, die Vati Maatien prees, Li·erd gevi-jagd iiaar liet
1

bewUs dat deze

zicli de voorvecliter zou hebbeii betootid van eeti soevereittitcit vali \'66r de

C,rondwet. Zie I:£11(70,43('21,
114

2

stuk, t-ebruari 1831, p. 132.

Bridit,issi'linl 7 1,orbcd:c, 1, p. 61,
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niaar stuitte daarbij op de gebrekkiglieid vati de parle,iientaire verslaglegging. 1)ie
iii Belgische kratice 13 was volgei 8 Vati 11 Lietie lacr otibetroii w baar, otiidat " 1 )e lielgeii

rrijinoeilig getiocg wareii 0111 te veratidere,1 iii te verdraaieti wit hi,ii nie[ aaliWellicht ware,1 de Belgisclic kratite,1 op dat putit tiiet altijil bratilisclic,011.
maar als het oin liiatiipulatie c'11 cetis„ur v.111 parletnelitaire rerslagleggilig ill kratitel)
gitig, dietide de vitiger op de eerste plii.its gewezeii te wi,rdeti 11aar de regeritig eii
.

St()11(.1.

I. 1 1 ,

haar hatidlangers.
De afrekellitig met de prealabele soevereitiiteit vail l)oiiker C:urtitis iii 1 83(1 vorinde
niet meer dati eeti begiti vati verze[ tegen liet ab30111[istiie v.711 Willein I. 1)it zoit .11

stiel zoi, doodlopeti. Na de tiendaagse veldtocht iii augilstus 1831 liernati, Willetii
I zijn vroegere wijze vail regereii, a|sot- er 1100it ee,1 discussie over lilinisteritle
veratitwoordelijkheid had plaars gevotideti. ledere kritiek op de Ko 11 i i i g v e rs t o, ii d e .

It

'

C.)iltleerld a.111 Joh.imw W.A. N.iber, _/,ia,11/el, hicir K,·inver, Haarlem 1 9 1 3.p.1 88, die gee,1
precieze ilatil,11 vati de briet'ot-vii,ilpla.lts adligati 13urgefiieester 1'. A. barc)11 v.111 Boetzclaer
overleed iii 1 826, Zollat Zuri brick- 11)oet datereli uit de periode 1824- 1826.

HOOFIDSTUK 10
Ministeriele verantwoordelijkheid 183()-1832
Inleiding

1)e velegebeurte,iissetidie zicli vatiatseptetiiber 183(J tottiiedio 1832 at-speeldeti,
verliepeti chrotiologiscli als volgt:

a. Het Tweede-Kanierdebat over de atscheiditig v,iii 11elgie
Vlak tia de afscheiding van Belgif iii augustils 1 8311 was er eiiid septetiiber ten groot
debat in de Tweede Kinier over de vrageti war de oorzaak was vati de atscheiditig.
ot-die tiog ongedaaii ge 111 :iakt ko n wordeii eli Zo net, ofgrondwetsherzieti itig no dig
was. Iii dit debat gaveit diverse Kanierleden hull atialyse vati de gebeurteitisseti. Vati
Alpheti liet zicli daarbij opetilijk uit overde oorzaak vati liet taboe op de 111itiisterifle

veratitwoordelijkheid ill het Noordeii tussell 1817 en 1829.

b. De dati Willet,11 ititgebraclite adviezeii iii de periode september 183()-jaiiiiari
1831

Iii liet Noordeti zageti veleti stiel iii dat de aticheidiiig otio,iikeerbaar was. Dit
c,pende de weg voorde erkellilitig Vall (illdividitele) 117iiiisteriele vcratitrf·uordelijkheid. Ze|t-5 zij echter die de aticlieiditig wilde,1 teri,gdraaieti zageti iii dat er ee,1
eiiide innest kc,1112'11 a.iii het solcibewitid v.in Wille,11 1. Een stoet \·ati bekellde
persotieti (Vati H o genctorp, Meyer, T horbecke, Vaii Halle.a.) adviseerde Wille111
1 ttisseli septeniber 183(l en januari 1831 direct ot-itidirect otii individi,ele illinisteriele ver.intwoordelijkheid te erkeiillell.
Iii cleze periode stelde Willetii I uncier illeer twee staatscoillillissies iii (Vati Pabst vati
13itigerdeti eti Vati Tets vati Got,driaati). Het rapport vati de eerste sta.,tbco,1111ii6sie

vati tioveniber 183(j was al achterhaald toet) liet verscheeti e,1 verdweeti iii eeli la.
1)e tweede staatscomlizissie illaakte eeti serie belaiigrijke dee 11·apporteii.

c. De ccincessie vati Willetii 1 v:iii 2(I jatitiari 1831
Wille,11 I \\·erd vati alle kante,1 zo otider druk gezet dathijzich iii jatiuari 1831 lict

verleiden rot een toezeggitig. Bij de aaiihtaa,ide grondwetsherzietiitig zoii, zo
belootile hij de Tweede Katiier, de wetiselijkheid van de figuilr worden onderzocht.
Hoewel Willem I deze toezeggitig niet zoi, nakoillen, zou deze acht jaar later vati
groot belang blijken als haiidvat tegeil de otiwillige regering iii 1839.
d. Deadviesco,11111issieinzake de belootile gri)ndwetsherziet,ing vati 3(,jaiiuiri 1831

Willeiii 1 3telde op 31) jatiuari 1831 eeti (tiieowe) cointiiissie - Vati l'abst vaii
Hitigerdeil iii (deze keer geeti staatscotiimissie) c,iii hetii over de datigekoildigde
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gr(,tid\\·etfherzietiitig te ad\·i5ereii. Het rapport daar\·mi braclit hij Met uit Aall de
T\\ eecle Kati,ei. tiia.ir hield het gelieitii.
c. 1)e o<,ring,sverklaritig 3,111 Belgie iii augusttis 1831
Met de \·cldt<,clit tege,) Belgie k„·,7,17 er ee,i abrtipt ei,ide aa,i alle pc,gitige,1 0111 te
ki)111eti tc,t staatsreclite'Uke rei-titeuwilig.
E

I ) e tia,leep iii

1832

Wille,11 I wist dat hij o,idatiks de geweldige ,nislag iii de publieke opinie vatiwege
de (,orlog Iiiet llelgili iliet Vali zijii bel(,fte at-was. Hij liet begiti 1832 iii het geliei,ii

eeii geheel ,)ietiwe (;rond\\·et otitwerpeti door de C:onimissie-Camienian. Dit
(ilitwerp stuitte op grote weerstatid vall Vati Maatieti. onidat het ilitging val] aildere
beginselet) d.711 die vaii 1 8 1 4. Wille,ii 1 liet daarolli de zaak ruste,i en schoof de

grotidwetcheizie,ii,ig op de latige baati.
T,it zor·er eeti korte chrotic,1„gie op hootilputite,i, die los ftant vati de i,idelitig raii
het hootilstuk.
11,All,A(,RAAI· 1
1)1. FI 111.11) (,Al l)E 1-11Kt.NNIN(; VAN I)1- MINIFT-Ettli-11· VEll.AN I \\'c)(11<lilil IIKI{Ell)

IN l iE I N()(,Iii)kN VAN >,hi'I 1:Mitkil 183(1 IC) 1 MEI)10 1831

1. Van Alphens verklaring voor het Noordelijke taboe

Hoewel het itids 1817 bestaa,ide tahoe op de tiii,iisteriele veratitwoordelijkheid
roc,r No ,rdelijke Kaillerlide,i iii t-ebruari 1829 door Li,zac c.s. was dc,orbroketi, 11,
kwam voor de norzaak err.iii pas Cell zerklaritig Iiaar bilitell 11.1 de al-scheiditig vati

Belgie. 1)e Iiiee:t onbe\\ i,iipelde ilitleg leverde I)ailiel van Alpheti i,1 cell rede
,titge<proketi tijdetis de bilz„,idere zictitig vaii de T\\'eede Katiier op 28 septetiiber
18.31)."- Iii die zittitig „·.iren twee rrageti van Willeiii I aan de orde. Was het
110(,dz.ikelijk ratiwege die aftcheiditigde tiatic,11,|e itiste||itigeti te wijzigeii eti zo ja.
ot- de bij de (;r„,idwet eit traktate,1 geregelde betrekkiiige,1 ti,geti de heide grote
rijksdele,i iii .1.ird of\·orm die,ideti te \\ orden gewijzigd? Vati Alpheti gat-i,1 die rede
Zijil atialyse \·.iii Cle Oil twi k k e l i tige,i iii de peric,de 1 8 1 5-1 8 3 1 1. I k vat zijti redc hiertia

deelf umcii e,1 geet-d.1.iruit e,ikele \· ,or tiii-iii betoog belatigrijke pascages letterlijk
\\ l'<'I

1)e i,itkomst vati de vere,iigitig vati Noord en Zuid iii 18 15 ft(,tid. volge,is V.iii
Alpheti. lia.iks op het doel. lederee,i wist dat deze aan de Belgen was opgelegd als
overwolitie 11 voIk e 11 aati de H 011,1 11 ders o m daa 1 111 ee ee 11 bilffersta:it tege11 Fratikrijk

te vor,iieti. ledereen wist dat iii heide la,ideii voorc)ordelen tegen de verenigitig
bestotiden. Er \ras een werkelijk verse-hil iii gevoelens, geschiede,iis, zeden.

"' 111 hootilstuk 8. paragraat' 3.

"- Hij deed d.it ook bij cle (;rondwetsherzie,ii,ig va,1 1 84( 1. V.iii Alplie,i: "lk heb vijftie,1 jare,1
1.1,ig (1815- 1 83(1. i'vV) de itilijvilig \·ali Hollatid iii 13elgie bestreden." HTK 1839-184(1, p
22.1. 2 k„Ic,iii (3 juili 184(1).
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godsdietist, itiaatschappelijke itistellitigeti, middeleti vati bestaaii eli brotineti vati
voorspoed iii Noord eti Zi,id. 1-)eze versihille,i e,1 vouroordeleii kregeti de katis te
groeieti, waardoc,r eeti strijd otitstotid. die verliitiderde dat Noord eti ZL,id eeti
getiieensi-hap kotideli vortiieti. Deze btrijil werd iii het parletiietit versterk[, waardooz
de sclieiditig groter eii de toenaliering illoeilijker werd. Er werd claardooi ee,1
tiati 01113 1 eerge voe 1 eii ee 11 PLiblieke geest iii N o oi il eii Zuid a fzoii derlijk opge\\ ekt

die dooroverdrij vitig uititiotidde in otiderlitige vijaii digh eid. I) iscitssies inde Kai iier
versterkteii de otiderlitige h.irtstochteti. (')11idat vier nliljoeii k.itholieketi inet t 'ee
milj<,eti protestatiteli veretiigd wareti, was de silpreillatie vall het blirgerlijk gezag
de enig mi,geluke grotidslag voor her staatsgezag, ot-wei het tijdelijke gezag mi,est
boveti het geestelijke gezag stailli. Her eerste beroep op de tii,tiierieke tikerderlieid

r.111 deze ot- getie gi,dsdieiist wai [evetis ile eciste stap tit \'criiictigilig vati he[
futidametit vail c,tls m.iatschappelijk verdrag. Belialve de strijd over het openbaar
o liderwijs en de vrij heid vati geweteii was eetibelatigrijke broti v.111 „lilli in her gelijk

:iatital zetels voor Noord eii Zilid iii de Tweede Kai,ier. Iii het Zuideti votid tiien
dit, gegeveti het verschil iii itiwotiertal, otireclitvaaidig eti zag nieti dit als ecil
opzettelijk bera.imde otiderdr,ikkitig vaii de meerderheid cloor de mbiderlieid.
" O ti ze v ijfti e iij arige, zoge,1.1,1 m de i n n ige ve ree 11 igii i b; is d u s 11 iet a li d e rs ge,\' eest, h e e ft

dus iiiet aiiders kllilliell zijii diti) eene vocirtduretille Worstelstrijd vall ile ilit//ic'rike
mi·crderlicici tegeti de mitiderheid telieitide Lie supretiiatie cil het overwigt, hetwelk de
groild\,·et h.lar olitzeglie, te verkrijgeli: vali J.I.ir al (,tize rampen. eii lioe sterker zich
die stri.id ileed gevoeleti, lii,e meer mcii zich vali liet doel ver\ 'ijderile, hoe grouter
de oii,iic,gelijklieid werd. ee,i waarlijk alge,iieefieli nafti,ndh·// 21 : eti et· 'sf eti )dr/1/ ila.ir
te Ste 11 e l i .

( ... )

131 j eetieti Jusil.iliigeli sta,it vati zakeli bestoilil ir geeil vertegeliff·o ,rdigelide
re geritigsv oi 111, gee 11 gouverile:11 ellI. ile K (,iii lig v 0 11 J ge ell .ill dere 11 btell 11 1.111 ill Zij 11

4,pregr eli edeltiioedig hart, il.iii ill zijtle zltivere eli \\'e|111eetielide bei )C|illgeil, Cil ill

zijtie o,ive,moeide werkzaacitheill eli zelfopotteritig. Ni)eli het milii,terie, 4)t-liever
de lijiti isters. lioch de Staarsi a.id (liaad vati State. I' vV) ii 0, h '3 |ailds vertege i\\·ooi di-

gii,g verzekerileti lielii eelie,1 hech[eii itcuti vali ware liatii,lialiteit, „·atit de 5trijd
besti),id overal de 11.itic,naliteit Iicrgelis. Hieril )4)r stolill de K<,liitig op zich zelvell
atkezoliderd eli zijlie regering was niet.„iders dati ectie verse,iti·le ,1,Imitiisrt·,irit·. C...)
0 m o l i p a rtij d i g te z ij 11,111 o est h ij z t c h 110 e 1.I li ge r li o e m e e r a t-z £) l i d er e i i . h e t 011 v e r li t il -

delijke gevolg hiervan was, dat hij iii heide de ,ifileelitige,1 (Noord en Zitid, I'vV)
ontevredetiheill mi,at verwekkeii. 1.)c' 11111/terikc 1,1 e c rd crlicid (Belgie)"K riep de t•er,ilitti,o,ird,·li ikheid ch·r .1/inist,·rs in, .ils h c t tilifi·ilb,i,tr middc/,im dc den k bit·lilen et i ,(,·1,0,·h·,i s t„in h c,
4,/i,(,ist,· wii t,Il tt· /gt'11 2 t·,c,i'Vic' R'It t'li t't'11 l,I'('1'11'1'ecti </c' m i'/,ic'd k· l,i'zi, rei'/1. i )c· 1/1 iii di·,·h,·til Ch <·t

.\'c,(,rch·,1, 14,1 'i hicifi i/,tar nict tip ,t,lit. mr tustiukitit,iii.e lic:il v,in zil/bc·h.,iici. Zil s,·lini,ledc
ht·t .t<:,le ((It' Ki,nitle, /,vi'), zii met,st ht,tz:,li,i, schr,le,·11: dit 11'as /Iii,ir /,h:ettitikcr". ",9 (cur3.
1,\·V)

1)e periodieke peri WA iii de b.iii vaii bli,ide partijgeest eti vati de 11.itioiiale eer vati
Nuord ot Zuid eti r,·ie tiiet tiieesticed werd iii de b.iii gedaan. Uit overdrij\·itig 211

" 1)e toe,·tiegitig 'Belgie' is vati V.iii Alpheti.
H ' Bill'£14:est'/ St,1,irsi·pitr wL 3(, septe tilber 183(1, p. 17- 1 9 (Nederlatidv), Iiiet 11.1111( p. 1 H ernie

kolotii: HTK 1829- 18311. Bititetige voi,e zittilig 183(b, p. 41 (Fratis).
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rerbitteri,i•, k\\·atii eeti dic-tatui,r over detikbeeldeii en publieke opinie vourt.
Uiteiiidelijk k\\ atii ilit lie 111„rele de iliateriele opst.lild zoort.
"Eti Eclel Moge,ide Heere,i! (e,1 dit zij de eliige verwijtitig. welke ik mij zal
r·,

rei Lic, i Iciveii) tiier 201)c e e ii iKe H tiatli.itikelijke ste i11 lift zic-h 111 h et Z Li ide ii 11 ,oreti i)iii

cle,1 laiter. als iiI- Hollan,1 13elgie o,iderdrukte, te logenstr.iffeii: iiiet 26,1 eetiige
i,tip.irtijdige pe,1 \\·ederlegile die be clitildigitig. die liatelijke 1„getitaal! Eii het
itilz\\'Uge,) der u·elgezi,ide,i veriterkte de t„titlieici der k„·.1.idwillige,i, e,i de kreet
Van Il

(C'

MMHoll,i, tf weergal m ile iii gehee|Eu rop.1. dat verba.15(1 stcitid d.ltdeze krect

opgilig uit het midden ee,ier altijd tc)eliemende weivaart, eene

11'Cli,lart dic' 1114'11

en,tc·"di·<·/s ic· dai,k,t·" h,id ,t,in dr (,1,4,#i·,-ine<·11 11'elk,c a,1,1 hi·t Xt,i,rdt·u k·11 17,(,rdech· ,·an het

Zi,ideii 1,·.11-eti <)pgelegil ge„-circiell (p. 18).(...)

"Holl.),id k„-i.iticle eli leed. bet aclitte zich iii zi.111 levelisliegi,10el gekretikt. het
ge\-(,elde Zit·11 zijt, eer gekn-et:t. belacterd, overgelererd aaii de veraclitiiig \·ali de
be,clia,at-de wereld eli dit Holl.itid getro„stte zich. s,·di·rt dirtic,1 i,in·,1 Aun. prV), ITet
.ilgeiticetic lot vati .ille iluitierike miliderlicid. te olidergaan. uit lietile vourdell VI)rst
eii u it ge trc,it u·heid .1,111 det, eed . e ti . gereg te H eti, el! het werd becclilll digil r.1 1 13 elgie

te heblieti \\·ille,10,iderdrukke,i." (p. 19)
T<,t 70\·et dc rede \·aii V.iii Alrlieti. Mi.iii l·(,lic|lisie Illidt dat hii ,·reef \Hor lieigifi-lie
liegeli)(inte .11, cicirz.i.ik rout- lict t.il·,ue .1.ilin·ee,0.

1
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Ilie vrees Icefile 'sedeit clertieli iaret) .
ilat \Vilde zeggelisiiids 1 1417, het jaar r.,11 zi.ili 'Itjtlections'en liet jaar vati de afwijziiig
0,111 lict ilit-ortilele regeriligsaatiblid ti)t grolidwetsherziet,ilig door lie ()bst·ri,ati·tir. V.iii
Alphen iprak. zo Ilikt bet. \·„oral iia,iictis de „ude garde van 'dit Holla,id' „fu·el het
Noni·deli.ike deel ,·iii de K.Iliier d.lt colit-or,1 zijit eed op de (;rotid\\·et getrc,uw was
geble\·eli .1.1,1 (;1-imd\,·et eli Koililig.'21 (:olleg.1-Katiierledeli uit de groep ro,id Litzac
liete 11 zicli „·el i 11 dezeltile geeft u it. 1 11.1,1 i-,·eel \'.1 ger. 1-- 0 pvalletid wai d,it 1_u zac zelfii iet

.pec·ifiek i,p mitii:teriele ver,ilit„·cicirdelijklieid iligilig. Hij kw.1111 tip deze|tile dag lic,g
,·tior V.iii Alliheii iii de K.imer,iali liet \\·mird el, was het op hoofillij,iell inet Vati Alphe!1
Cell..'-' 1)it brrekclide peeliszil,s d.it Luz,ic liet gevaar \.iii eel, dreigelide Helgiwhe
Ii,irlinierit.lire 0,·ei·11, .iclit e,1 1,·.it cleze tcii opziclite \'.111 de 111ilii:ter i·ertii t,clit. liiet

i),iderketidi. Zii zei hij (,lider meet-:
"Toet) cle oppi,0itic Zil'll. 1,111 zi,0 te sprekcli, biliteit deze K.illier ,·erspreid. e,1 tc)t ectl
decl ler ber·i,lkili g uitgeftrekt 11.ill. cil Zic|l gedurelide de Zittilig V.111 1828 rot 1 829
l.1 0(,r t.111·i jk e pet i ti eli c)pe l)17.1,1 Tile. c)(1 k toe ll liog k on lit eli 11.1.li m et d e Cli ll\ti tu ti c) El l iele

t.

(irc,eli vatil'ritisterer wchreet-ilizill) auti,biogratie (1872): "1)ezittitig van 1 828-29 „-8 ricir
de tc,ekotii,t ratilielgie besli: e,id (...) /1· X,wrch'/ilk,· /Ka ic·r/h·di·11 -,ch,wrihii :ich i,111 'h·i, 1:„ii,ite.
ili,rh :,wch·' i·(i,£,1 IiIets,1,7(·r i,/ st,1,1,4„,lit (ci,rf. 11,·V). (...) Het it<,iid gesch.,pe,i d.it otider de,1
iiver. schijnbaar .illee,1 vc,cir politieke iii<tellitige,i. de ovemiagt va,1 13elgie cip Hollatid zi,u

worden ge\·estigd.- C;. (;ri,eli v:Iii l'rilisterer, B,·s,·IN·idt·11. /1, j. ZA·.1."i ed. li(;1' 21(1, p. Fw.
(,rcie,i doelde i}iet 'politieke itiwtellingeti c)<ik p tiii,iiwteriele veratitu·oordelijkheid. Vgl.
(; roeli \·ati Pritisterer. H itidk,c·k di·r,(,c·st-hic'tic'i, is i·tii, hi·, i'dth·r/and, 4' dru k. Atiisterilani 1 875. H 56

en 1034.
121

1

I

1)eze verfz·ijzitig lijkt niij in alge,iietie zin bedc,eld.
32 Vgl. 0..1. het betc,og vali (;.(;. C:litli,rd. /17K. buitclige ·cme zitting 183(1. p. 51 -54 et, dat vati
( c)|lot il'E%('iin', id,·,I, p. 63-64.

' Zo tiekl,iagile Luzic zic-11 er liet zi, fel .11* V.iii Alt,lien over dat bet grote. i),ii,Iitwikke|lle,
k.itholieke lielgische \·olksdeel sy,reiiiati,cli r,il9elijk iii de \\'aaii \\* gebraclit dat Hi,11.ilid
liclgii; ilitb litte.
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vortileti overeen brelige„ 911 ze zo,ider groote zorg .laitzieii. Maar toeil. gedurelicle
de laat3te zittitig. ile her|1.1|ilig v.Iii het petioliticret, bewijze,1 ople,·Crde. w.11 zckere
volksleiders Iwel| 11iet durve,1 0,iderlie„ie,1. et) lic,e otilicschaai,id zij het begilisel iii

ilitoekliilig bl·etigeti ilat het cloc| ile iliidileleil wettigt, t ,eli heeti meii.terk nioikii
twijfele,1 aa,1 ile mogelijkheid c,1,1 deii vrede, de grotidwet, e,1 de b.,ticiet, w.lar,1,),ir
ile provilicie,1 verb<ilidell zijil. te kittilieti h.itidhaveii e,1 belic)ude,i. (...) tiu wij
il l oe te 11 k i e zeil [li s,c li c l i e eti e st·11.1 ti d e l ij k e o :i de r,v e rp i i i g ila ti h u n i, e ei,c h e ti ot-ee, i et 1
„124

burger-c)(>rli,g, iiii mciet ik het vei·boild aix verbrokeii besclit)uweii.
De jotige LlizaC decide echter dil idelijk il iet ili de vrees v.111 de otidere V.111 Alpheti,

die teruggi,ig tot de verwikkelitigeti vaii de jareil 1815-1817.1)it bevestigt t,iijii
coticlusie dat de oude garde vati de Noordelijke Ka,jierledeti er \·atiat- 1817 v.iii
overtiligd was geraakt oiiderworpeti te zulleti worden .iati de Belgell bij erketitiliig
vati individuele ministeriele veratitwoordelijkheid.
1)e redevoeringe,i gehoudeii iii de K.inier van septeiiiber 183(, gaveti gecti
11iti,rtiiatie ,ver de wijze waarop het tahoe 111 18 17 Ii·.ls oll[st.1,111 ell geor,%.ailiscerd.

Ik hou daarbij vast aaii lilij,1 verotiderstellitig dat dat tahoe ot-die zwijgcode tilet
geheel spoiltain is ontstain eti zoniter etiigerlei at-spraken oforgatiisatie 12 jaar (tot
begiti 1829) is bluveii besta.iii.
1)e tweede bovetigetic,emde vraag die Wille 111 1 .1.1,1 de K.,izier had vi,orgelegd kwaiti

tieer op de vra.ig otde (;rotidwet tiioest woideti herzieti. Vati Alplieti erketide iii
zijii iede dat de (;rutidwet vati 1815 als basis vour eeii vertegeti\\' ,ordigetid stelsel
ziclizelt-tegetisprak. Maarliet middel ,)111 lietgetal vertegenwoordigers iii evenredigheid te brctigeii tiiet het 1.7,ital vertegetiwoordigdeti, m,etiide hij erger dati de kwaal.

1)it zou, zei hij, tor dalielijke itilijviiig v.iii Hollatid iii Belgie leideti cii tieerkoiiien
op zelf-nioord vati Hollatid. De grote atigst v.111 Vati Alphell werd iliede gedrageti

doo, zijii fitiaticieel-ecotiotiiische aiialyse van het beleid vaii Willetii I. 1)it belcid
had Vall Alphen sitids 182(1 steeds gri,tere zorge,1 gebaard eii wei op basis vati zijil
iliterilation.ial-ecolloillische theorie. 12: 1): wijze waarop Willeiti I de Belgische

itidustrie was gaaii bevorderen, hail Vati Alpheti iii toetietiteilde niate riskatit cii
gevaarlijk gevotideti. 1)e handel van het Noorde,i eii bet verkeer met itc kc,loilifil
wareii door de Kotiing zodatiig instrtitiietiteel ge,iiaakt voor de Fabricage vati liet
Zi,iden, dat zich eeti la,igzaine fiilaticieel-ccoiloillikhe itilijvitig vati her Noordeti
duc,r het Zitideti had voltrokkeii. 1)e prijs Yc,or het a,111 de Belgeti otithi,udeti r.111

11' 11117'K. buitctige\ ·olie zitting 1 831 1, i), 45 e.v. (i raiis), Nederlai,dsclie St.latscouratit 3(1

wpteitiber 183(I, iii) 231, bij vi,egsel (, (Nederlatids)
'-' Zle liien'i,or 1).F. vati Alpheil. 'let, civer ile artiloede'..1/,lil,1=1/11 "o,v hi,t .-11·,lit·11- 1 Ii·zi·11.4' cil.
Leyde,1 1 82(1, p. 1-66 e,1 277-29(1. Kertivalizij,ibetoog was datc,lillerdrukking \·atide vrije
ci,i,curre litie (ilits hakelilig v.111 de \,rij e liatidel), op grcite w haa 1 gepraktisce 1-Li di,or E,iri,pe,e

*tate liter be r. rilerillg \'ail hull j unge 11.itioliale, op liiachities gebaseerde itidustrie, uit ti ioe,t
motideil iii eeli Eitrope0e raliip. Stateli probeerdell d.laniiee stiel rijk te worileii teti kobte v.iii
elkdar. 13 ij dit beleid W.ls er geell L\·eg terlig. Hi t dw4,11 g tor grotere legers (ter verdeiligilig \·ail
elictido,11 tegeli de 111.13 a vati p.tuperj). tor oliderdrukking vali de persvrijlieid (die de gec,teli
vergiftigile met cle,ikbeelde,i zoalt volkisoevereiniteit en 'de,liocratie'). rot venlietigi,ig v.1,1
verregeti\\·oorilige,ide gri,lidwetteli. eliz (p. 56); Ilet leilide cot cell norlog tegeti de arbeid.
\\·.i l it <ic .11-hi ide r \\'.1. zi.it 1 1, ,<>1 1 11 ict 11 icer ·a.11·dig eli tcit overprt,ductic eli k.1 pitdalm'ertlietigilig.
1

),t belefil \\·.13. .1|dit, V.iii Alplieli. Ci,litrapr<,cluctiet ii bove,liliell ,)11chriitelijk.

/(1(|
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re11 staats rech telilk over\\·icht via o,itketinitig van de ministeriele verantwoordelijk-

lieid eti i,itliolliiig \·ati de (;roiidwet. was eeti kiinstiiiatig eii riskatit Zi,idelilk
cco, i otiiigcli 0,·er,\·iclit, dat de liaticiel \·,iii h et Noorde i i geleidelijk a.iii dooddrilk te.
Vaii Alpheti h.id tusse,1 18211 eii 18.311 iti de l weede K.ii,ier herhaaidelijk gewezeii
cip de risic-05 \·ati dit beleid, zoals eeti tiiogilijke crisis iii het Ziiideri als ge\·olg \ ,111

oververliittitig I ,iti de llelgisclie iiidtistrie. hi 1827 \\'aarschliwde hij de regeritig otii
tiiet tcgelijk eerfte :17.ikela.ir (via liet .itiiorticatiesyi,dicaar), cerste kouptiiati (via de
H.itidelfiiiaatccliappij) iii eerste ti,brikatit (via grc,te deeltiei,iitigen iii de Zilidelijke
i,iduftrie) te \\'illcil zijil. Deze grootsclialige ttissetikc,lilst Vall de regeritig iii private

belatigeii liad hij ge\·aarli-ik ge,inenid „001· het Ko,iitikli-ik ge,ag e,1 5(1(,r de
tic,c,dz.ikelijke k ,tii,iklijke otipartijdigheid."" Iii 1828 w.ic hij uit,· ierig ,p de z.ink
terti ggek o,ii c 11 . 1 1- H ieldeti dez e betoge,i eet i bede kt e wa.irs ch i, w itig il) 11.7 11 h et .,dri 4

\.iri Willetii i dat <taatfieclitelijke itilijvitig de volgende star k„ii zijii \·,711 ec-oiiotiiifclie o,iderhoriglieid vati het Noordeii aaii het Zuiden? Riskeerile Wille,11 1 met
atidere wc,orde,1 o,igewild la,ig•. eco110,11,sclie weg. wat hu stiiatsrecliteluk traclitte
te \ 0(,rkoiiiciii

Welliclit w.,9 de \·reef v.117 V.Iii Alplieti overdreve,i, ni,iar ee,i heourdeli,ig (,p basis
, .iii cle eclite ti·ite,1 eii cijtir< 111.1.1kte Wille,11 I lietii utiningelijk. doc,rdat hij de

7\,eede K.itiier de reler,iiite ititi,rtiiatie otithield. Vati Alplien respecteeide dat
Wille,11 I iii zijii beleid het belatig rmi de heide ruksdeleti moest zie,1 te verzoetieti.
iii.1.11-hij

bleet- alc bel.itige,ibeliartiger rati het Nocirdeti plichttiiatig tegeil alle
weerstatid iii ziiii atialyses in ertistige kritiek spuieti. Eeti fitiaticieel-ecotiomisch
debacle iii liet Zi,ideii Zoil r.111ipz,ilig zijii geweest rc,or het Noorde,i eil zoii alle
opofti· ri iig L .iii de N 0 ordeliike h.1 1 idel re Iii et lie bbc ii gedaa 11.1,e 13 dge 11 11,7 dite,1 er,

zo bleck hicrb(i\·et, al. \·c,lget,9 V,iii Alpheti geeti betitil \·.iii hoezeer Willetii I het
Noordcti liet bloideti voor hit Zuideti 1 -" eii iii \\·at vour (,tige,iiakkelijke positie dit

"' Hl-K 1827-IH28, p. 89 (18 deceliiber 1827): Vati Alplie,1 \\·.iarfchurrde zelft v,),ir eeii
Idilliffetiie,it \·.1,1 ile Kc„ii,ig per,(,i),111-ik (de cirtele lijft). Hij bepleitted.it ile liatic ilipla.its vali
de Kotiiti g per, cic,iilijk gar,itit ctc,!id.
"' V.ii) Alrheti zei cip 27 tiiaart I 828 i,1 ile Tweede Kaliier "het was de zee die h.lar (liieen·(,ud.
lie N(,ordellike prciriticics. lf·V) \·crnjkte. die h.a.ir elel,ient was, eti ila.in-.iii wcirdeli zij lileer
eti liteer rervreeitid - w.it moet d,1.1 r eeti bet ger<)14 911 zijii? - L.ingzam crh.i lid verl iezen zij
|1.i.ir .1.lildee| ill l|e ,· ,c,rdeele,1. die de natilur hair \·erzekeril Il,id. 1.itigzatiierli,ilid Zi)udeii Zij

wc) de,1 itigelijtil iii de atidere ge,leelten van her kolliligrijk. die libriek,ii.,tig produ creii."
Hl K 1827-182H p. 31.1-315, 111.ii. 314 1' k<,l„in. f·gl. /44·111, p. 31 8-.321 I er) p. 87-8'), mit
Iiame p. 88. 2 ki)10111 eli H/K 1829-18311. p. 159 (16 deceiiiber 1829).
- Vcilge,1.1.1 . \·.111 Z.ilidelle..1.. '1),it.iliew,lid olitili.,skert histciri clie m\·tlie: .0,1,1. 77id.:chri/2 1.(",1

it„,irit,trili,·i,sn,(·ric·m,1.e in /11'.£,4·1 (,tich·nii/5 (·11 (,i,th·r:tit·L., 9. I vi)5 4. p. 12 e.,·.. zi,u hit

stiii,iileriiipbelcid iii lielgic ,-.1,1 Willeti, I hit Nticirile,1 jili.t ,·eel cipgele,·crd licbbeii
Coliticelill .1.111 1-(ide Wil4. 'Het Verel,igil Ki,liii,knik ,-,iii Ki,lii,ig Willeiii I (18 15-1 8311) et) de
tiatievon i titig'. /3.1 /(;H ( 1 12), I c)437, p. 3( 12- 5 16). A 14 ilit H·.1.ir zoil zilli. cpo )rt bet iii elk ge\·al

nier liet de Noordelilke bele\·ing. Ik riteer mig ecii alidere getilige d.iii V.iii Alplie,3. Het
Tweeile- K.1 merlid C 1,1 |lit d'Ertin- ze i i ii wpteniber 1 83(1. HIK liu iteligewotie zittitig 1 831 1.

p. 6.3-64. "Nc,oril-Nederl.itid heett geet,e vt,<irdeeleti horgeiiaaiiid e·.iii de z'ereetiigitig
gelic,te,1.- Iii eeli \·an de afdelilige,1 zei liti, BH7'K bilitetigew,ine zittilig 18311. p. 9. "13elgie
itituffiheti weril eeli bloeilelid eli weli·.irelid I.lild: Nocird-Neder|alid z.ig de \·ooni.1.11114te
brc„l,len r.iii zij,le weivaart ge topt en liloest offer bij ofTer bretige,i (...). Het leed gedlildig
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de Konitig persootilijk liad gebraclit. 1)aarotii h.id V.iii Alpheti de lielgische eiseti
en kritiek, bijvoorbeeld die ,·ati V.iii der Str.iet:11 iti 1 8 19 eii 182(1,12"zc, otiredelijk
gevondeii. 1)aarbij nogjilist vall Lie kai it vali het Z uideti evetitueel te moe[eii vrezeil

voor ministeriele veralitwoordelijkheid als niaclitsiiiiddel, had Vati Alplien als
otidtildbaarervareii. 1)e ingehoudeti frustratie tegetiover de Belgeti maakte overigens

Vati Alpheti e,1 zijil Noordeluke collega's wei mi,i ot-meer blitid roor de illitilier
fraaie kalitell vati het alitocrati3che bedrijt' v.iii Willem 1.
Ook buiten de Tweede Kanier kwaiiieii er 112 de at-scheiding verklaritigeii voor het
taboe tiaar bi,iteii. (ieliei,iihouditig werd tiiet 117cer nodig geacht. Vreeiiid was dit
11iet, watit nu het gevaar vati de lielgische hegemotile was gewekeli wilde her

Nourdeti juist zelt- ook erketillitig rail de individuele \·ortii. Hierdoor werd het
tiodig adii lier grote pti bliek te verklare11 waarc,111 eeti figiiur die zo latig taboe w .8
geweest, liu ineens weI aatitrekkeliuk eti 011111iibaar was. Een artikel, dat geschreveti

zou zijii door 1)e lioscli Keiiiper,
de Idgetiile p#g#

I31

iii de Noonist,ir vati 31 deceiiiber 183(, bevatte

"V.iii de lioodz.ikclijklicid ectier welgeregelde .l/i,tistcric·h· i,cr,t,itil,0,1,·di·liikheid liebbe,i
\\. il reed, m ee r,11 1 le ti gespr„ke 11. V 66 r itc at,cheidi,ig v.1,1 11 e lg ie k 0,1 d e 11 zij . ilie \·66 r

.tiles de Hi,lialidie oiiatliatikelijkheid tege,1 de St.latkul,dige overheer3chilig, \\·aarni e,le
Ilet Zuidell 0,1% bedreigde, wildeii 11.111Lill.ivell. zwarigheid iii het itivoereti van ectie

alillerb iii}odzakelijke ilistellitig maken, zij koillic,1 cilichteli dat. met bet beratige,1
,·.iii deli grotidwettig.ell illv|Oed der Tweede K.iliier. oi)k ile c,liwettige iii\'loed vati
ecii e oproerige t.ictie. clie daari ii ecti' liooge,1 toi)11 ·oerile z ou verhte i kt \\'i)1'd vi 1. I ) iC

bedetikitig is thatis, (;oddatik! vervalleti."

Vrij vertaald: 0111 de collectieve vortii, eti daan,iee de lielgisclie hegemotiie
('staatkitiidige overheersitig vati het Zuideti'), te wereti, wareti wij ged\votigeti v.iii
de 'atiders' (lees: iii eeti tioniiale situatie) grotidwettige eii noc,dzakelijke itidividi,ele
vorm 4 te zien. 1)e passage is bel:ingrijk, w.int hoewel deze itihoudelijk volledig
spo 0 rde met de verklaritig vati Vati Alpheii, kwaiii deze blij ketis de ti) i mi,lerin g va 11
eeti atidere broil. De tekst geeft helaas geeti liadere ititi,r,iiatie over de vraag of de

vrees voor overheersitig via miti isteriLIe ver.zii tw(,ordelijkheid bij vele,1 ot-weinigeti
leetile. Ook Vati Hogetidorp zou itigaait op het prc,bleelli vall de millisteriele
veratitwoordelijkheid iii brochitres, die vatiat-aitgtisttis 1831) verschetieti eii die hiern,1
apart (oticier ptixit lb) 4111 de orde ki,tiieii. Maar hij lict, zo zal blijketi, veel iii het
1,1

Vage.

Er wareti ni,k meer indirecte verwijzitigen naar de oorzaak van het tahoe. Iii de
eerste vati zuti (:(i/let'*/Tti//te Brict,iii zei 1)irk 1)Litiker (1uititis "iii het Ziiideti

vorderde eti eischte men luidkeels, hetgeeii iii her Noordeii heinielijk werd
gewetisclit."t '1 hi cell ill 1832 gesihievell gesclliedellis heette het dat de ilme vail

lk|git w.13 ililliler illorret,ile eri <)11[evredell.
'1 ' V.iii Alplieli. 'lit3 over ile ariiic)cite'. p. 59. Zie voor Vati der Straetell hootcistuk 6. paragr.lat4, oiider 3.
'.' Volgeii' (;. v.iii licireli, 1)f $,1,1,111('11 14,1 .inlitillit'!Slit'rtil'lliti,i ili Iii't id,ir 1831, p. 47.
"' (;.K. \·a,i Hogetidorp, 1),· s,ht·idi,1,9 1"In Hi,1/,in,1 t·,1 Bc/eit·, p. 14-18. Zie de volgelide paragraat
1,2 Il). 1)<,tiker (:lirtills| , c ,c·111(·i'11:,1111,' 131'tcl,('11, 1' stuk, p. 26.
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katholieketi eii libel'aleii de etiige riingelijklicid r,·ac ge\vee<t \·oor de Belgeii otii de

Hc,lia,idsc overheerfitig te vertiietigeli eli d.it die Litile iii ,-umbi,iatie tiiet de
toetrediiig \·.iii de Noord-Brabatidse Katiierlede,1. Hollatid geheel had kulitiell
011 derwerpeii.

"

2. Adviezen aan Willem I
lijkheid

tot

invoering van ininisteriile verantwoorde-

Wille,i) 1 k reeg \·atia t-feptc tii bc,· 18311 vele ger'raagile eli ntige\·ratigile advieze,1 c,ver

hoc de onist.111£ crisi< op te Inge,1. 1)aarbij werd ,·aak erke,ining ,·a,1 mititsteriele
fer.,iit\\·c,(irdeli.ikheid .11. 111iddil .1.itigedrageti. Th(,rbecke gat-eeti dergelijk advics
(zie hootilsttik 11), iii.,ar ook ictil.lild aleJ(,11.1< 1).1,1iel Meyer. de 1·10egere Secretaris
\".iii de g.intid\ret,scoitiiiiifsie r,111 1815.1)eze bc,od op 1 5 Geptember 1 83(1 \·001-+telleti

rot grotidwetsherzieiiitig aaii 11.iiell aa,1. die via hetii tereclit kw.1,1ie,1 bij Willetil I
eli (;1-(,el].

1

14

a. V.iii Hall e,1 de 1111,listeriele veratit,foordelijklleid
()c,k de latere hootilrolspeler Floris Adriaaii ,·ati Hall. i,icidetiteel tiiedewerker a.iii

Lte .\„,intst,ir. deed eeti dergelijke pogitig bij Willem 1. Suttorp publiceerde eeti
.itioiiieii,e Iiot.1 va11 Vati Hall .1311 de Konitig vati 15 dece,itber 1834), waariti hij
pleitte \·our ope,ibacirheid. ecti veratitwoordelijk eii homogeen tiiitiisterie en eeti
atider kiefftelsel. 1)e liot.1 be\·atte over 111iiiisteriele ver.int,z oordelijkheid alleen de
i·olge,ide pa sage:
...1/ Illist'·1·ic i./1 1/lini.,14·1·it·/,·1,4.1,11, 111'i,c, 1,h·/ilkht·id. ()rer de vi·i·antli·,iordc·/i/k'hric/der liiinisterc

ii .ille reed, lierh.i.ildelijk gezegd: zcitider ee,i vereeliigil minifteric te hel,lie,i. zo,ider
a.iii lict parlemelit rer.ilitw c,rdelijke ministers ilioet mell er iii deze tijden tiiet a.ill
deliketi i,111 te regeereii. Oiigelukkig i<de vt,r t. die zicli perso„,ililk.,ait,prakelilk stelt
bi.; de 11.atie. Iiog citigelukkiger cle regeeritig. bii welke geeti vereelilgd 1111111+terie

ce,iheid vati itizigteli e,1 h.ilide|eli da.irstelt: hij welke bet riltilig \'.iii det, St.1.it liiet
m 00,1 grip.iii iii ilezellile rigti,ig getrukke,i \\oi-dt. 111.1.ir icdar p.1.ird at-z„,iderlijk
1,1!lgespaillicil. zi.liien weg g,i.it. eti het geheel ilit 3611 rukt. ..1,/

AJ. L.10tdrager. /'r,4'1't· i'c'm'I et'. lic·th·,Ii. t·,m ht·t Ki,itinentl' th·r .\'<·ch·r/,ilitic·,1. A'il.111, 1 8.32..111. c).
p. 475.

' ' 1 )eze zi.ill gerubliceerd iii c ;t·di·,ik,·titki·i·,1. X--1-p. 121-137:(;1-Mii r.m l'ritisterer. (in,(·11,
lic·,t-hi·idc·,111.1. Zn·.1.iii ed. 1<(;1' 2111. r. 4')8. Zill, linier A.1). Mever. /)4· /(·i·ist,·/hitel·It. P. Vil.
ill,1.,kte liien·.ill Ilieldilig .110 de tweel|C pc)gilig ,'.111.1(111.10 1 ).11112| c)111 Wil|Clil I. tc>ell bet. Zl}.1|4

1111 schrectI de hoci,Bte tud \I-as 11,1 ge\\·ililige :c hukkeli eti li )tfitigeli m 1 824). over te h.ile!1

eeti ,7,4,rlopige Hoge 1Za.id il) te Atelle,1. Meyer w.ls tegen de aticlieidii,g eti ilit cip
rerzoeliing. Hii 0telile vocir 0111 de Hi,ge lt..1.id iii Meclieleti te vestige,1 (p. 135).

" L.(.. Stittorp. F.A.
173.

1·,111 H,ill c·t, .1/11 44,11$11,1,1,twi·t·/t· 1,4 eitisch·,1. Ainsterdaii, 1932. p. 42, 4.3 eii
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Zoaix iii de Xoonist,irt "' bevatte de th e orie v.111 Vaii Hall 111 Jar twee hootilelenietiteii.

eeli liiinister niocht de (Gri,lid)wet iliet schende,1 wegetis zij,1 eed. waarv.iii eeii
bevel des Koiiitigs hein tiiet oilthiet-eti er inoest eeii mitiisterie kometi. Wit de
(:rondwer aaii de Koiling zelt (,pdri)eg \\'.15 bc,\'eil ,·cratitzvooiclitig

b. Vati Hogendoips otibegrijpelijke boekjes'
Vati Hoge,idorp geloot-de dat Wille,11 1 iia de atscheiditig 11iet tiieer koti oiitkotiie,1
aa 11 erketi,iitig va 11 individuele m illisteriele veratitwi,ordelijkheid. Met de atic heiditig
vati Belgie was eiiidelijk liet Kevaar vati Belgische hegemotiie geweketi. Het

Noordeti lioet'de tiiet laiiger te zwijgeti eii koii eitidelijk opkoi,ieti voor i,ieer
parlenieiitaire itivloed op het besti,ur. V.711 Hogetidorp zag eeti tiieiiwe k.iris voor

zijii' Clrotidwet. Willetii I zoii eitidelijk goed:,chiks ot kwaadschiks at-geholpeti
wordeii vati zijii autocratie. Als hij terugkeerde tiaar de oorsproiikelijke opzet vati
de (irotidwet, zoii de ilidividuele illitlisteriele veraiitwoordelijkheid 1 la Vati
Hogetidorp alstiog zijii zegetirijke werk gaaii doeti.
De oude graa f zette zich aan zijn sclirijftati·leti Vall.,fatigustus 183(I verschetieti eeti
serie brochures, later verzatiield iii: Dc scheidi,le I,an Holia,id en Bc/i'it' 14·,irvins <·rit
=Cl,Clit,1/ sti,£:ics c/,1,irti,c· bc·irc·ki·,·liik. Vall Hoge,idorp liatii daariti de draad vall decl 8
vaii zull B i id r,igcti vaii 1823 weer op cii bepleitte i,ivoeritig vaii deitidividuele vi,nii
bij de volgetishetii aanstaatide grotidwetsherzieiii,ig. Over de gatig vati zaketi tussell

1813 eti 183(, die hij iii zijii brochi,res besprak. zei hij.
"(1) .ilii,isterit:/c i,cia,irit,oortic'/i/kheid. Natiturlijk is over dat pulit geliatide|Li bij Lie
( * o tii 111 i 00 ie, be 1.1 st 111et h et opitelleil ectier gro 11ilwet vi,i,r de Ve reeti i gd c N elierl.Illdeli

iii 18 14.1)itbegitisel werd tcieti, iii lictolitwerp, tiletsti|zwijgetivi,orbij gega.ill: dmh
,·.iii deli atidereti kalit bevatte ilit olitwerp ilieth. Liat ill het vervolg koii hilldereti. die
veratitwi,ordelijkheid. door eeiie bijzolidere wet iii te voereti. "13-

Was Vati Hogeiidorp eerlijk over dic pittit? Met het woord 'otitwerp' leek hij te
doeleti op de Grotidwet vati 1814.Deze scheetieroverte zwijgen, 111,1,1rbevatte togh
Herzeltile
het begitisel, zodat dit atitio 1830 bij wet koti wordeii irigevoercir
gebeurde, vervolgde hij, niet andere gewichtige punteii. We haddeti gee,1 tijd voor
- 1 'S

langdtirig overleg toeti de otitruitnitig v:iii het latid door de Fratiseii Iiog 11iet
volt(,oid was. hide cotiimissie vaii 1815 haddeii de Belgcii Iiatiturlijk het vi·aagpunt
vall de tilinisteriele veratitwooidelijkheid opgeworpet,
maar gaveti .1.iii de beweegredeticti toe. w.,ari)p het stilz,f·ijgeti der eerite Igri)ilill
'

i·et gegrolid i,·,13. Het ontii·erp %·ali deze Igiondlwet p,·erd ti)eli iii+gelijk5 a.iligezic)-

miti. deriiiate d.it dit gect'igrige pulitiii de,izeltileti jta.,t rati schorjitig bleef' (p. 17).

Het \\'as weitiig fraai vati de graaE te bewereti dat de Belgisclie ledeti vati de
grotidwetscoiiitiiissievati 1815 itigestemd haddenillet destaat vatischorsitig vaii het

'· 11ijvoorbce|li de Xoonismr. 4 decetiiber 1829, vgl. N.C.F v.1,1 Sas, 'Het politiek klii1idat i,1
Noc,rd-Nederlalid tijdeils de crisis vati het Verenigd Koiiinkruk 1 828-183(1', iii: (:i,/h,qitii,i,1
„14·,· de.e,·schiL·ch·tii; w,i ,h· Beleisch-X dc,·lati,ist· l,i·trt'kkit i.ecil 11 issni /8 1.5 ,·,1 1 945. .-irm. (;erit 1982,
P. 114.
'

'- (;.K. vall Hoget,ilorp, /)i' st'/1('1'i/ill,V iwit Hi,li,ui</ i·t, 11·leic, '6 (;ravetili.iKe 183<). p. 15.

I.

Met deze furtiiuleritig ilekte Vali Hi,gci,dorp zij,i bcc,ortleliliptbrit itizake art.
111£)gcluk ti,e.

11 14 zo gtied
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begitisel. De ilelge,1 waren itii,iers mi,1 of,iieer door liem misleid eii haddeti, net
al< hilzelt-, a.irigetiotiieti dat de (irc,tid\vet \\·el degelijk eeti b.,fis fihiep .oor
(itidi,·idiiele) tililli teriele \·eratitwoordelijkheid. Na I HI 5 haddei llelgitclie ledeii.
zoal, 1 )ot re i i ge eii ( ;etidebieti, d.it 00 k opetilii k \·(,1 ge h otideti, wat Vati H oge nd c,rp
tilct k ,ii zull ()11tg.1,111.

Sitidf 1815. gizig het beti,og\.iii de graaf\·erder. hadde,i de Staten-(;e,ieraal jaarlijks
verg.iderd eii er waf dik,rijlf gesc hil geweest over de mitii0terifle veratitwo„rdelijkheid.

'Het <clili,ir d.it he liclgi,clie publiek zich veel il.tartiiede bezig hield. 2,1 dat het
publiek iii de oude 12,·t·ni.qdc.\'c·ihi·/,indcit (leew: H,illa,id. I'vV) mincier belai,g da,iri,i
ftelde. 1)e liii,Ii0terifle reralitwoordeli-ikheid voiid echter .iltijd aaliliatiger# iii lit't

No irileii eve,i .11* in het Zilidell. hetiij ill liell boezetii der natie, hetzij in de
s e 1-g.Ide,-itig de,- Staten-(;e tier,1.11" (I,. 1 7) .

Uit deze tekst blijkt dat V.iii Hogetidorp zich veel verliulle,ider dai, Vaii Alplien
iii tliet. wat zo i, kii 1 1 lifil saille 11 haligell tiiet zijii eige 11 r(,1 917 dc geschiedenis. 1 )e vele

ee\< hille,i ofei- de tiguiir iii de K.itiier, wa.11·op hij clocilde. \\·areti waai-Fihijiilijk de
talri.ike. rergeetie ple icic,Mieti \'ati lielgische ziIde. Vooral de Belgeti h.idden. zc,
4,- h reet-Ilij . de Inatste twee jare 11 ( 18 29- 1 83( 1) fterk op de figii ur aa n ged rotige 11. oti der

meer ilict t.ilrijke verz<,ekwhrifteti die at-geketird waren iii het Nourden. Diaruit
haddeti de lielge,1 ati:eleid dat H(,11.,iid zicli tegeti litin billijk verl.ingen ilair

millifteriele vcrailtrrviordelijkheid verzette. Alleeti dit pi„it. los vati andere
ge \\ i c l i t ige gri e v e, 1. z„ u ,·(,1 ge, A h exii ee t i ei iid e ge, ii a.i k t lieb be 11 a .i ii de eetisgezi, i d -

|leill ttiffell bcide volke,1 (p. 1 8). V„lgei14 V.iii Hogeiidorp hadde,1 de lielgeii kort(,111

de \\·.ire mtelities v.111 liet Noc,rdell misketid. waiit dit was tilet tegeti liet priticipe
geweest. het h.ad alleeti ee,i.itidere ilivtillilig ge\\ ild. Het rerschil vaii mitiing was
volgetif heiii ecliter z„ diepgaa,id ge,reest. clat ee,1 bretik was utitcta.111. die geleid
had tot de atiche,dilig. Vall Hogetidorp gat-er iii zijii betoug geeti blijk vati fitids
82,3 thioreti che vorderitigeti te hebbeti ge,iiaakt. Hij tiiaakte het vercchil ti,sseti
1

de Nooidelijke eti Zoideli.ike opvattiiig tiiet ditidelijk eti hij rerzweeg de ware
oorzaak in·.iii: de rrees \· „ir Belgi0che hegetitome.
Vaii Hoge,idorpr wttikje /)(· I i·r,t,trit„I„rdi·/0/k/,c·i,1 vaii 6 dece,iiber 1 83(, was d.1.ircitii
zi, Apeci.1.11. „,iidat de .ititeur daariti. 11.7.ir zijii zeggen. de figui,r zoti i,itleggen a.in
d e ce tivoud ige bi, rger. 1 )e m, rtii al e .1,-ge trc,kk e,1 z.0(,rd rach te 11. z o .c h reet-li i i .1.iii h er

dot. riere,1 zo\·ee| rrage,1 et) twijt-el op dat het de'

artiie

lezer duizelde e,1 hij er ,}iets

liiee kn,1 begi,itie,i. Zi.iii uitleg zoil de bilrger de (,geti opelicii, waardoor de
aallvaarditig ,·ati tilinisteriele vcratit \· , ,rdelilkheid zot, \\·orden berorderd. Vaii de
-1 blad7iideti \·aii clit fttikje gitigeii er I .1 ,ver de Etigelie praktilk. C:eiitra.11 st<,tid
het belatig eii de toepassitig \·,1,1 het directe paricii,etitaire .iatiklachtrecht e,} hoc dit
olider meer receiitelijk was izigezet (ilii het corrilpte Etigelse kiess[elsel te veratidereti. Gee,i woord over desituatieill de Nederlatide,i. Geeii wotider dan ook dat cen
kratit hierilit ten otireclite atleidde dat de oude graat-zich tot het Etigelse stelsel had
bekeerd.11.' Iii t-cite gat- V.111 Hogetidorp in dit ftukje. E,igelatid te,1 roorbeeld
1
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neitietid, de ideale uitkonist van het door hem beoogde stelcel:iati. Als het vliegwiel
vaii het p.irletiietitaire a,inklaclitrecht eetitiiaal Op gatig Zoll Zijtl gebraclit. dan Zoll
tedere minister daar coriseqtient op gaaii atiticipereii. 1)can zoii geldeii dat eeii
mitiister ee,1 aatiklacht of'bewhtildigitig vanitit de Katiiers dietide v66r te biliveii.
1)ati zoii bij otigetioegen ofalketiring va,1 die zijde het tijd zijil voorde 111itiister
(,tii er ilit te scheideti" (p. 9). Maar over de voorwaarde daarvoor, het reparereii
van het in art. 177 geblokkeerd geraakte Nederlatidse vliegwiel, schreet- hij niets.
1-11'

Erger nog,

hij

begreep niet dat hij met ziin brochure het otibegrip allee,i maar

vergrootte. Er zat, otiidat ieder verbatid met de Nederlandse praktijk of het
Nederlandse stelsel otitbrak, voor de Nederlatidse lezer werkelijk kop, tiocli staart
aati dit verhaal. (;eeii wonder d:iii ook dat zelt-5 een 111,111 als Thorbecke er iliets v.711
begreep. Op 3 jariu,iri 1831 schreef deze .ian zijn vriend Sghinitiiclpetitiinck:
"Hi,geiidorp is onuitptittelijk in boekjes:de latere telkens slechterdan de eerste".'41
Van Hogetidorp was ecliter beslist niet vati tiienitig ver,inderd. 1)it Zoil eeti 1112.ind
later omiiisketibaar blijken uit zijii stukje Di· O,itti,ikkc·hite vati It) jaiiuari 1831, het

vervolg op zijn 'bijzo,idere blaadje' van 6 deceinber 1830, waaraaii hij "tiog eenige
weitiige aatinierkitigeti" wilde toevoegeii. Mogelijk had hij ititusseti ingezien dat
zijn verliaal voor de gewone 111:tri te kort schoot:
"Het regt om liiitiisters (11 11 )()ge ai,ibteliareti te beschuldigeti Illoet lioodzakelijk iii
de vergaderitig der volksvertegetiwoordigers (lees: Tweede Katiier,PvV) gevestigd
z ij,1. H e t b e f t a a t w e l i i i h e t a l g e 111 e e t i v o I g e 11 4 0 ri s s tr a fr e g t e r i d e w ij z e vanregtsvorde1-ilig. 1)it Z.l| terimilifte bet geval zij,1. watitieer otis strafwetboek aatigetic„iten. oiize
w ijze v:i ii regtsvorderilig itige v oercl eti 011 ze re gterlij ke iti rigtilig aa ri de ti ga tig zal zijti

1)och het regt vati beschuldigeti wordt da,irmede opgedrage,i aan het publiek
mitiisterie. eti het is eene lietelige za.ik. eerieti mitiister of hooge alitbte,1.lar te
liesclitildigeii, ze]fs voor eetieii I'roitireiir-Getiera,71.1)e volksvertegeriw

rdigiiig is

daarletiltegen titeer vrij eii otibeschrocittid (...). Deze vergaderitig is ook hij
aa,ihoudendheid bezig met de ptiblieke zilken, eli is meer ge chikt om ,iltijd ee,i
waketid ocig te houdeti over degeneti die de publieke zaketi verrigteii ·,142
V.iii Hogendorp was, zo blijkt, weer terug bij zijii directe parle,iietitaire aanklachtrecht tege ii ni iii isters eti Iiiet de reparatievan art. 177 (; rw. 1815. Hethetigde lie,ii,
schreef hij, dat ill de Staten-Generaal beweerd wa, dat de Kroon het OM koti
oproepeti tot een vervolging vatl een iii inister. maarook koii beveleii deze te staketi.
1'15 op met het OM, het is iliet onalliarikelijk. luidde zijn boodschap. 1)e Tweede
Katiier daarentegeti was wei onathankelijk iii de uitoefenitig vaii dit recht. schreef
hij, eii elk lid koti de K,imer waarcclitiwen oflietdoen vati een aanklacht voorstelleti
zorider dat er ee,i halt aan kati wordeti t<,egeroepen. Ter illi,stratie haalde hij ecti
lastig Engels praktijkvoorbeeld aaii vati rotid 17()()!'4,
Maar het itizicht vati het publiek in doel eii werking vati de beoogde Nederlandse

vari.int op het Etigelse stelsel werdeti tiiet gediend met de mededelitig dat het

1411

111

112

"

1)eze passage illustreert de illipliciete politieke strekking van het aanklachtrecht van Van
H c,gendi,rp.
Bric'/ii,issi'/iii,e ni,irlic·i-kr, VII, 716, p. 412.
Van Hc)ge,idc,rp, 11· sdiciding vat,i Holla,id c,i Bt·leir. p. 84-85.

/th·iii, p. 86-88.
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ki,ii,ien ook iii de periode tia de at-scheiditig tot 1834, hetjaar van zijn overlijden,
tiog eeti rol hebben gespeeld.

c. 1)irk 1)oliker (:,irtius eii mitiisterifle verantwoordelijkheid
Ook de latere 111itiister I)irk I,otiker Curtitis betootide zich ee,i voorst,itider van
mitlisterie le verantwoordelijkheid. Hij was redacteur van de Bib'nk<,rfe,i vaii de
l46
eti gaf. vertiioedelijk niet steuti van twee tievei]. behalve diverse
Stat,il,lard
politieke brochi,res,147 ook eeti nogal merkwaardig boek uit, hieriia door mij de
/'n,<·i,c gene,ei,id.'+' 1)it boek behandelde het ontsta.in vati de ministeriele veratit-

woordelijkheid iii Etigelatid eii gafei'11 overvioed aan rechtsvergelijketid materiaal
(USA, Fratikrijk. 1)uitse stateti. Noordse staten e.a.). Uit al dit m:iteriaal werd tia
eeti kleine 1(111 blad,ijden de conchisie getrokketi dat iii .ille itaten met een
vertege,iwoordigend stelsel het begiticel vati de minister-iele verantwi,ordelijklieid
was aativaard, 111aar dat de toepassitig ervati per latid verschilde. Hiertia volgile eeti
vergelijkitig tusseti de Nederlailden eii aiidere 1.indeti eti eeti ititeenzettitig vaii de
(,orsprotig vati de Hoge Raad (p 94-15(1). Ile aziteurs bearguii,etiteerdeii uitvoerig

waarom art. 177 Grw. 1815 gebrekkig was en waarotii de Hoge liaad geen
regerii igsdade ti vati 1 71 inisters kon berecliten. D eze was daart o e ti iet ges£ hikt eti zo 11

bovetidieti het tiiachtigste lichaani in de staat worderi ('itilperitini in iniperio'), wat
tot botsitigen zou leiden.'4" Er moest eeti politieke recliter koiii en eli dat iii oest. Iiet
als iii Fratikrijk de Eerste Kainer ,vorden. Pas op bladzijde 151) was de Proeve toe
aan de uitwerking vati wat genoe,iid werd de algemetie beginseleti vall de veratitwoordelijkheid van ambtetiaren. Er volgde ee,i tot iii detail uitgewerkte serie
voorstellen tot regelitigen voor tiiinisters en anibtenareti, waarvoor grotidwetsherzietlitlg noodzakelijk zo,1 zijn. Iii 1111,1 pogi,ig alles uitputtetid te regele,i, sloegeti de

1,1,

1 )e reciactie daan·ati liestotid v,)lgetis (;.W. Vreede, zelt-iticideliteel tiiedewerkeraati het b 1.id,

ilit ecii drieniaiischap. Dit wareii I)irk 1-)litiker CllrtiliS (hoofilred,,t-teur) eli zij,1 twee tier'eli,
1Jc,udewijii eri Fratis, zoiieti v,iii zijit broer. het Tweede-Kanierli d 13(,udewij !1 1)<)!iker ( urti u s

r,iii Tie,ihoveti, voor wie deze activiteiteii geheitii werderi gehoudeti. (;.W. Vreede
Ii·i ·,·ns.st-ht·ts, p. 176- 1 81 1.
1

*

Bric·vt·n ot,i·r hi·t Rret 1,(111 i'frkic'zing (1831). de Grnic·ii,zaini· Bric:,rn ut,£·r dc,ee/,eitrknisq·n i,at, dc'n

ciall (183(1-1 833). Zie hoofd*nik 9. paragraat- 4.
.

Itorvr over de 1 'cralitit,i,orde|illtlit'id %,an Mi,tisters in a,Iderr millite,lart·,1.1 )eli Ha.agniaart 18.11, eeli
boek vati 25 I pagitia's! Volgetic Vreede wareli de twee nevet, de auteurs vati de Procir. 1)irk
1)<),iker (:urtiuc z(,u er geeii aatideel iii hebbeti gehad. Ik acht dit twilfelachtig. Ootii 1)irk
was itiitiiers eitidred.icteur. Hij was politiek actiefen richtte zich, aldus (.:. (ierretsoli, .lhliti·n)
01 sdicitrille 18311, II. p. 339-34(I, persootilijk tot de Koning liiet de raadgevilig 111itiisterv aan
te stellen. die vi,or No<,rd en Zuid acceptabel wareti. Welliclit wijzen ook bepaalde

ilirdrukkiligeii op zijii liatid. Zo spreekt p. 94 vaii de

ProeiT

over 'het gesloopte Ko,iitigrijk

der Nederl,indeli'. eeti uitdrukkitig die terugk (,1 iit in l )irk 1 )0 liker C:itrtitls. I.)t' c,Ii/,init:ed/M·id
i,mi dc· lic·#idi·r h·di·,t v,u, de Stak,i- (.'c'ti,·r·,Ial pan hrt,ec'sli,i,vk K,Ini,1.q,nik· dc X,·d,·r/,inden. Ar,iheni
de PWay

18.14. Iii eeii aa,ibieditigsbriefie van
\'a,1 7 Iiiaart 1831 aan Vati Hoget,dorp. NA.
V.iii Hogetidorp 111. lic,enide de atiotiienie auteur (enkelvoud!) zich: 'de otii verse-hilletide
redetieti 11.ial,iloze fclirijver'. revelis de redactie vati de Staitdaard.
I" 1 )eze br<,chure her .itte (p. 115) aide gr<,Iidflag voot het latere ttiersiti, verbcid van wette,1 a.111

cle (;rcitidwet. dat I )cit,ker C.lirtiu+ ili 1 848 tegeti de zii) v.iii Thorbecke iti de (;ro,id\r-et vaii
1848 z ,u lirci gcit.
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schrijvers volslageti door. Er volgde eeii waslijit vati zeveti begitiselverklaringen tiiet
voorzietii tige11 voor ee ti 0 verKatigs periode tot de grotidwets herzienitig. Deze k lu weti
aaii coticepteti voor priticipes, 11.idere regelingeti eli processuele uitwerkitigeti was

zi, iiigewikkeld dat ze ook vi,orjuristeii onverteerbaar was. 1)e receptie vati de leer
vati Betijainiti (:otistaiit kreeg 111et deze wei zeer gebrekkige itiiitatie iii het Noordeti
zijii laarste itiipuls. Alle voorstelleti vati de Proeve waren trotiwetis bij voorbaat
k.insloos, want het boek verse-heeli te laat. Het Noordeti sloot zicli Vallat-aligilstils
1831 vatiwege de oorloginer Belgie vrij stiel at'voorelke iiieer liberale staa ts re c htelijke theozie, daar deze geassocieerd werd ilier de revolutie in 11elgie eii Fratikrijk
Ik kaii inij iiiet .iati de iiidruk onttrekketi dat de /'ro ·1, · grotendeels eeti cotiipilatie
\\·as \·.in bestaaiide bititetilaiidse eti bitilletilatidse literatitzir. Tot ee,1 eigeil tlieorie
k\\·atii het boek Iliet, sterker ilog liet was, 0Iidailks vele goede eletiietiteti, eeti warrig
ct) otido<,1 ziclitig gelieel. dat er bij\·cic,rbeeld iliet ill slaagde oiii de itidi\·icluele eti
collectieve voriii goed vati elkaar te otiderscheideti. Er werd iii latere literat,iur bu
lilijii wetcti zeldeii ot-tio<)it tizeer liaar dit werk verwezeii.
PARAGRAAI· 2
1

) 1· T W ht..1)lz KA Mt:lt kN MIN IS'I ER l E VERAN I WL)()111)1:1.1.11<111.11)1:INI) 1834) EN

1831

L Het eerste adres van Warin
Hit Ti,·eede-K.inierlid jotikheer Atithotiic Wariti, scli , ,tizoon vati Vati Hogetictorp,
dietide op 1 ( 111 l)\,e tiiber 183(l iii de Tweede K itiier eeti voorstel iii tot liet aa tibiedeti

vati ecti "Adres a.iii deti Kotiitig, strekketide tot het verkrijgeti vaii eeii ver.ititivoordelijk mitiisterie" Het ligt voorde liatid aaii te tietiieit. 111aarbewijze,1 vond ik iliet,
dat Vati Hoge tidorp inv li) ed had op dit c uticeptadres, dat q i,a strekkbig s poorde i 11 er

de itihotid van zijii brochures.
1)e itihoud eii strekkitig vati dir coticeptadres was, verkort weergegeven, als v(,lgt

Nederlatid leeft iii eeii bedetikeluke toestatid. 1)e at'scheiclitig is een teit eti
h e re 11 igitig is ti iet m ecr inogelijk. Aa 11 het vers c h il vati begrippi 11 i n de vergaderitig

I.Iii de Tweede Kanier tussell het Noorderi eii hit Zuidell is eeti eitide gekotiieii.
1)it verschil had, volgetis Wariti, tot nu hit getiieen overleg tusseti de Koiii,ig e,1
de Stateii-C; e ticiaalverlatiid. Gij, Majesteit, staa tadn hethootil vati alle departe m elitcti vali algeiiieeti bestilur. (;ee,1 niens kali echteralles tot iii bijzonderliedeti liagaaii.
Het nati,urlijke gevolg is dat iedere mitiister eeti belatigrijke itivloed uitoefetit op

de maarregeleti kati regering, wat ook geldt voor de min ot meer otidergeschikte
atiibtenareti. Wij zieti, sire, 11ieiiiand veratitwoordelijk gesteld voor de tiadelige
gevolgeii vati otiberadeti dadeii. 1,aaroiii is iii alle takketi vaii het bestuur de schijii
v.iti willekeurigheid ingeJopeti, waardoor het gezag v.iii Uive Majesreit cor
dekniati tel kati dietiet i voor elk iii isbru i k Va 11 111 ach t, foor elke iii iss lag in bu rgerlijke,

iii staatkulidige, ja zelt-5 iii 11,ilitaire aaiigelegetiliedeti. Hieri,it volgt otivertii ijdelijk

d.it U\\'e Majestei[ zelt- als veraiitwoordelijke worilt aatige,iierkt voor :11 wat "iii
Hareti tiaaill" verkeerd geschiedt. Sche,ik uns da.,rotii de groc,tite weld.,ad, die gij
otis ili deze ki)1111]lervc,ile O111Staildighedeli kuilt Keven, een veralitwoordeluk
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millisterie. OiligeefU iliet 111,71111ell die liw ,·ertroliwell e,1 dat v;iii de tiatie genie*teti.

die otider liw leiditig de grcite belatieeti rati de tiatie uit een cii hetzeltile oogpitilt
besclioilweti et] eetiste,11111ig beliatidelen, 111.1.11)ell die lilet schroliieti zorvel
geza,iienlijk als elk ill het bijzonder. de veratitwoordelijkheid vati alle dadeii vaii
regeritig op zicli te Iictiieti, eti zich daartoe door de Ollderteketiing vati alle akteii
eti besluiteii, elk in zijti departetiietit, stelligverbinde,i. Eeti dergelijk mitiisterie zal
ook de otidergeschikte anibtenaren verantwoordelijk holldell. Het zal p,ibliciteit
geveli aaii het beheer der geldniiddelen, Zonder welke het algetiieeti vertroilweti
tiiet kali bestaaii eii het zal, waar dat gevorderd wordt, het getiieeti overleg met de
Stateli-Getieraa| bevordereil. waari,it de regeritig van Uwe M ajesteit 'liare 11 nice Rte n
kletii' kaii ontletie,i. Hoewel de Cirotidwet deze veratitwoordelijkheid 11iet tioctilt,
strookt ze !1iet h.aar voorschrifteii. Zij ka,i iii ati\·achtitig vati iiiei,we grotidwettige
19

bepalingen terstond door Uwe Majesteit wordell erkend et, itigevoerd. Tor zover
het voorstel van Warin.1,1
Het coticeptadres werd door gee,i van de zeveri afdeli,igeti veroordeeld, inmr tiiet
ee,1 afdelitig schaarde er zicli achter. V,iii de 45 aatiwezige Katiierledeti betootideti
zich ongeveer tieti ledeti miti of meer voor het adres. Enerzijds vroeg meti welke

veratitwoordelijkheid precies bedoeld werd, atiderzijds noeiiide tiieti het voorstel
preliiatutir en citivoldrageri. Uiteraard verwezeti sommige leden tiaar de boodscliap
vati I I decetiiber 1829. De processeti-verbaal vatte,i de gevoerde discitssies per
atdelitig sanien. nameti werden daarbij iliet getioeind. Was op het 11ionietit vali het
beraad al beketid dat de verslageti openbaar zouden wordeti, dan heeft dit bij eeti
aalital It'de11 zeker tot een grotere terugholidendheid iii het geveti v:iii hilil

werkelijke metiitig geleid. L,izac zei in 1845 waaroni het voorstel stratidde:
Erbestopid dectijds iii deze Vergaderingeetie vaste i,ieerderheid, dic veri,ieende clcit
P Laiids belatig dritige,id vorderde, dat zij de liegering iii die tiioeijelijke „„getiblikken iii .illes ondersteutide. - eli verinits deze zich oliguilstig omtrent bet voorstel
gezirid toonde, bood die m eerderheid. reeds bij de beraad,lagitige,1 iii de .itile el iii ge 11.

z66 sterketi tegenstalid. dat de voorcteller Zich verplicht aclitte aati zijtie propovtie
geeti verder gevolg te geven.

Wariti schreet-,iaar aaiileiding vati het beraad iii de afilelitigell tell tiota. gedateerd
2') tioveniber 183(L1:1 waariti Iii.i zilii voorctel vooralstiog introk. hnewel "dc,„r de
gedeeltelijke goedkeziritig , .iii vele ledeii a.itigetitoedigd". Hij zag "al iiieeren tiieer

het vertrcitiweii (...) aa!,grcieije,1, dat eerl,ing vati wege de liegeritig de tioodige

"'
1:1

I.2
I:,

/17'K I H3( 1-1 H31, p. 18 61 BHT P 122-125.
1)e 13osch Keliiper, (it'schi{'di'ilis wit Nt·(icrimiti itd 1830. 1.

p.91-99 drukte dit coticept,idres

lieels at-eii liierkte 11.1,ar aa,ileiditig hiervan op diat dit iii(,tiie lit iii 183(, de gelegetiheid w.is
gewrest c,111 echt te hervortiieti en eeli veratitwoordelijk Ii,inisterie eli grondwetsherzietiilig
t(,t staticl te bretigen.
Halidl'|illecti olittrelit Iii't worstcl va,1 nete,1 ledrii. Belinfante ed.. p. 456-457.
1 )e dateri,ig is (,iizeker. Het kati ook 21) tiove,iiber geweest zijii, zie BH7 K 1 834 4 183 1, p
122.
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voordragt zal gedaaii wordeti" Zo tiodig zou hij later zijii voorstel gewuzigd
1,4

heritidietieii. Het adres\'oorstel bleet-iii de pers uiteraard nier onbesproketi.
Zeldeti werd eeti stetii iii i,ig (ill de atilelinge 11) zo vertroebeld. Stetiide eeti decl tege„
0,1idat de ati,cheillitig bepaald ilog tiiet zeker was eli het potentifle wapeli van her
Zuiden te gevaarlijk werd geacht? Stenide een decl tegen utiidat ze cotiservatief
wareii? Ste,iide eeii deel regeti uit gO,ie regetiover de lielgeti ot-otiidat een tiederlaag
op dit putit te gO,iant zou zijn voor Willeni 1? Vele illotieveii liepeii door elkaar.

2. Het adres van Van Alphen, d'Escury, Van Nes en Luzac
WaILL,zac iii 1845 tiietzei wasdathu zelt-de oorsproiikelijke c,pstellerge\\·eest was
val) het boveligetioemcie adres vati Wariti eti dat ilit 'olgetis eeti liagelateii Iiotitie
van zijii collega-Kanierlid d'Escury eeti prachtig en gespierd gesteld adres was
ge,r·eest.1.. Maar Warin had het gewijzigd iii zijn geest, er claarcioor volgens d 'Escilry
het leveii i,itgeliaalit eii Mok het Katiierlid Vati Nes had er ele,iienteti itigebracht.
Zi) was het ret) Iiietigeltiioes vati deiikbeeldell ge,xordeti liiet tiiinisterifle veratitwoordelukheid als grondslag. Omdat de a,idere betrokketien de nadruk haddeii
willeti leggeii op tioodzaak vati at-sclieiditig, gitigeti de wege,1 uiteeii. Warin werd
eiiige iticliezier v.iii 'zuil' adres, dat behoorlijk ondersteutid zou wordeii door Lie
anderen it) de Katiier.
VL,orafgaatid aaii de itidienitig vati de adresseii werd veel werk verzet iii de
watidelgaiigeii. Er was, aldils d'Escuiy, ill vertri„,welijke bijeetikotiisteii krachtige
taal gesproketi eti er wareii harde woordeti gevalle11 tegetiover de wailkeltiioedigeti
Alles \\·ee* er ecliter „p dat de wil des 111eesters z<,u ga.iii zegeviereti: pliclit, eed eti
ge,# eteii zwiclitteti voui de zitclit w beliageii, schreet d Escitry. Eeii kleitic groip

v.111 vier Katiierledeti: Luzac, Vaii Alpheti, Vati Nes eii d'Escury lieten dat titet zo
13,1
m.1.11 over hmi katic gaaii.
Vt,lge,is hen gebood het land,belatig ee,i defi,iitieve
atsclieiditig, 1112.11 lier Wille,ii I her belatig van zijii Hitis bij hit belic,ud v.111 Belgie
roorgaa,1. Het groeple Katiierledeti t.ormilleerde lia 0,·erleg liiet de presideilt rail
de 1 weede Katiier ee,1 adrej dat vroeg 0111 ee,1 ititdrukkelijke, fitiale aticliciding vati
Belgie. H 00 <ddoel vati de op,tellers was dat het bu itenlatid niet de verkeerde indruk
zou krugeti dat ee,1 Ka,iiertiicerderheid tegen de it-sclieidiiig was. 1)e eer3te versie

vati dit adres &,·as vati de liatid vaii d'Escury, die het vertrouwelijk aa,i lilillister
G.(;.C:lilli,rd'.7 voorlegde. 1)eze had decl uitgetiiaakt vati de group-Luzac vanatde
biittetigezintie zittitig .'.iii de Iweede Kainer iii septetiiber 183(3 eti bleet-daartiiee
6011 lijii trekkeii, ook i,adat hij iii L,ktober mitiister gewordeii waj. HU had zich m

14 1)e .1,71/it·111*'/it· (.:titir,„11 v.111 23 m)veliiber 183(1 be 'atte defitiities vati ,&,c,rteti vilii
vii atit\#·uordelijklieid.

'" NA, C oll(,td'Escun·. 137, Illailitscript 'Voi,rstel vatide H.H. d 'Escury vaii Heii,ctic)ord, Vati
Alplie 1 1, Va i 1 Ne, en Luz.le'. Het To<>rste 1 \\·erd i i iged ie lid op 13 1 i \·c 11 iber I H.1, 1. /17'K 1 83(i1831,p. 19.
15(,

1:7

Vati Hoge„doli, Br. tit Ged.,VII, p. 235. washer roereticimet deze viereet,3. De Hollailders
waren voljage,1 gek gewordeli dat zij dit vall de Kl)Ilitig acceptecrilcit, Iloteerde hij.
Het liberale Tweede-Kanierlid (;,C;, (:litti,ril weri op 1 i>ktober 183(1 mitiister vati
Waterstaat, Natiotiale iiijverlieid eti Koloniet, al3 opvolger v.iii ile lielg V.iii (;olibelscliri)>
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de o,iistaridighedeti niet vrij geacht om de aatigeboden mitiisterspost te weigereti.
C:lifford voild het coticeptadres iii het belatig \·ati de zaak eti zodanig geti,riii,ileerd
dat het niet kwetsen koil. tioteerde d'Escury. (:urieus was dat aldus een vati de
mitiisters in het geheim meewerkte aaii een bij de Kamer itigediend adres aa,1 de
Koilitig, tiiet daarin een voorstel waar deze absollizit tegen was.
Ltizac ketirde de tekst van d'Esc,iry goed, vertnalde deze iii het Fratis voor het.b,11,11,1/
de la Haye en diende het voorstel iii bij de president van de Tweede Katiier. opdat

bet daar sameti met het adres vali Warili kon wordeti gepreseriteerd.'ix Maar de
preside,it besprak h et tiog dezelt-de dag iii et Willem I en liet de vc,lgende dag vroeg
al aa nd'Es cury weteti dat hij vele bedetikit iKeti had. Hij verzoclitoiii mini iiiaal twee
dagen uitstel vaii het voorstel. De groep i,idieners keurden de gatig tiaar de Ko,iing

zotider hull itistenimilig afeti zateii zeer met de zaak verlegen. Zij stenideti tia een
gesprek met de president toe in twee dagen ilitstel onder voorwaarde dat deze liet

daania iii de Kgimer aati de orde zou stelleti en de indietiers zoii vrijwareti vati
ititrekki,igverzoeken van de regeri,ig. Maar ze hadden op dat pu,it Keen illusies.
"Ciedachtig aai, het bij vroeger gelegenheden, zoals het iii 1819 voorgevalletie,""
stelden wij ons iii veiligheid," schredd'Escilry (p. 7). Na ergens te zijii gaan ete,1.
vertrokketi ze tiaar Leiden, zodat de zeer beleefd gestelde uittiodigitig vati Vall
Maane„ aaii d'Exitry om die dag langs te kotiieti en het persootilijke bezoek aan
Li,zac vati illitiister vati Bilitienlatidse Zaketi Vati Doorti vati Westcapelle vergeefs
warell.

Het manuscript vati d'Escilry doet iii geuren eli kleuren verslag vati alle liste,1 eti
lageti van de regering om het adres om zeep te helpen, hoe somiiiige leden liet
schaaititeloos gebruikten teil eigeti bate eti lioe de rest vaii de Kanier er tegen werd
opgezet. Er werd pressie uitgeoefend eii liaast geniaakt ofgetetiiporiseerd, al tiaar
het ilitkwatii en iliteitidelijk beslote,i de itidieners huti voorstel tiiaariii te trekketi.

1"ll

zij het niet zotider coticessie.

3. De concessie inzake de ministeriile verantwoordelijkheid van 20
januari 1831
In 1845 verwoordde Luzac die corie essie in de Tweede Kainer als volgt

:.

1)e it,dietiitig had al op Ic) Iiovemlier plaats eii i,iet up 11 Iiovei,iber, zoals Noordziek
aatigeeft. Zie hijvoc,rbeeld H7'K 183(1- 1831 p. 89,91.

Ah de ver,vij zitig liaar 1 819 %1 :iat op pc,giligeli vali mitii sterc in dat jaar om ste 11 imeli te werven
voor de tietijarige hegroting 1 82( )- 1 834, (eerste voorstel) . d.1,1 ware,i die poginget) vergeefs.
1)ergelijke activiteiteri vali ministerr waren, zo blijkt. ketinelijk iiiet o,igebruikelijk
* 1 )it gebetirde door d'Escitry op 2(1 jaituari l 831. Van Nes ko,i het vervc,lgem c,p 2 febritari,
H'IK 18311- 1831, p. 1116- 1117, tc,ch niet late,1 0111 zich iii de Katiier ste;'ig ten gtinste vaii

illitlisteriele verantwi,ordelijkheid uit te late,1. 1)it was ketitielijk tege,1 de afspraak dat tiieti
iii de Katiier geei, aa,istoot zozi geve,1. Iii bet vervolg, zo noteerde d'Escury, NA. d'Escurv
137, zou de grciep dan ook geen zaketi ttieer doen niet Van Nes; zie over hetii ook C;..1
Hooykaas, '1)e politieke olitwikkelitig iii Nederlaiid 131)-1840, AGN,11, Wee,p 1983, p
31 6-314, p. WH.
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"Iii dir voorstel (liet .idres v.iii de vier. PvV), 't welk aaii de IZegerilig geeliszi,13
welge v a 11 ig \\·a 5, ge li,0 t ik de Jati leidi ii g te ill oge ll zc k keli der belotte vati C,roticiwetshei·zieni,ig. (...) Iwelkel doordell Mitiister Verstolk. tia Iii elis de,1 K 011itig, op det, 21
J.itiuarij 1831 u.erd gegeveli. 1)ell.egeritigti)ch, vreezetide, d.it hetvoor6tel, zoo zeer

niet de weiischeti liCS Volks overeciisteliimende, opelilijk bijval mogt verkrugeii,
verlaiigile zulk0 te vourkotiwii. Zij legde 1111 de verklarmg .it-: 'dat de tijd gekoinin
1, · .1 5, o m t i) t e e l i e ( ; r o t i d w e b - h e r z i e 11 1 11 g o v e r t e g a .1 11 ; v e r k l a a r d e daarbij het vt·*lagstuk

v.iii de M in isteriele ver.iti twoordelijk heid iti overwegitig te zulle,1 11 e m eli, ' eli bewoog

hiennede de vi)orstellers v.iii het .idrej vati lilitlile pogitig .lt- te zieii. 1)e Koilitig
Vi>ldeed Iiall Zulle toezeggilig. Hij betioeillile kelle ci)illilliHie tot herziellilig, et, deze
volbragt ook de haar opgelegde taak. De Kollilig olitvilig haar werk, Jmh Sloot her
zoo 't khijilt zorgvuldig op; want nimilier i3 v.111 herzelve, zoo verre ik weet. iets
beketid gew„rilen" (p. 457)
Was het niet vreeiiid dat de toczeggitig vati de regering gedaail werd naar.1.inleiding
vati eeti adresvoorstel waarii, de woordeli 'grotidwetsheizietiing' eii '11iinisteridle
reratitwoordelijkheid' tiier voorkwaitieii? Waritis adres was iii tiovember al
itige trokke,1. Het versc hil was ech ter tiiaarschij,i. AIs Wille,ii I i tiiiiiers de defiti itieve at-scheiditig zou dativaardeii. daii inipliceerde dat autoniatisch de volgetide stap,

die vati gri,iidw·etsherzietiing eii die itiipliceerde weer .iut(,117,iriscli eeii beslissitig
over illitlisteriele veralit\\·oordelijkheid. Luzac had gelijk, ook al hidden er eerder
m.iar 15 Ka,iierledeti voor de ati,cheiditig gesteind, dat wilde niet zeggeti dat de rest
tege,1 de discheiditig wai. Het volk m het Noordeii was in elk geval gewoon blij vati
Belgie at' g zijil. up 14 iii.i:irt 1831 sclireet-d'Esiury aa,i 11.dell:
"Mcil twijtelt er i}ict aan, dat zij (de dyiiastte, PvV) de heii,ielijke bedoelitig heeft.
i)111 ons opnieuw, ware bet tiiogelijk, aan het gehaatte Bclgie, iii haar belang, vast re
kete tieii. 1) e ii (,digitig der Belge 11 ill liell Haa g JO Or dell K 0 1}in g h i,eft eene alge iii eene

reiotit.·aai-Jigi,ig bii .11 N·.it v.,derlatidsch delikt, cipgewekt, eti Z.M. Il>opt grocit
geva.ir, v.,11 bu de welgezincicii, hervertrouweli, dat reeds iliet zeer gniot was. geheel
te ver]lczeti.' "''

Willeiii 1 begon illet tijdrekketi, waardoor eeti beraad iii de Katiier op 4 decetiiber
183(1 over het adres niet doorging, iiiaar al iii dece,iiber iiani hij de beslissitig 0111
een grondwetsherziening toe te zeggeti. Iii die maatid sprak hij iii de Kabitietsraad
over een belatigruke regeritigsverklaring aaii de Katiiers. Vati Maanen had natutirlijk
ziet) datikotik n dat Willeiii 1 11 iet Zou ku i i ne 11 0 tits tiappeii ami itigrij pende i 11.,atrege-

leii. Uit eeii briet vati heiii a.in Willetii I van 13 inaart 1839 blijkt dat hij ei,id
dece,11ber 183(1 01- begiti janu.iri 1831 (uirdrukkelijk voor de toezeggitig aaii de
Katiier) bij gelege,iheid vati eeti Kabitietsraad "eene zeerkorte door tiiij vervaardigde

pro tilenloria, vervatteilde de weitjige artikele,1 der Clrondwet, welke niar tiiijil
nederig inzieil veraildering zoudeti behoeveti k ondergaan" aaii Willetii I had
162 k
1,atiiage-cotitrol' i la Vati Maatieii, die tiiet geholpen heeft, watit
overhatidigd
we nlogeli ve ilig aa 11 tle illen dat op zij,1 lij s tje Illitlisteri2le verailtwoordelijklicid niet

"'' NA, 118cll, 118.
",2 1)eze brief is gepubliceerd door J.Z. Kaiiiiegieter, 'C'oik·ept-grotid,f·et op last vaii Koning
Willeiii 1 iii het jaar 1832 sallieligesteld door E. C:atille,liall, M. Piepers eli H. V.11111oyell'
B.ZIHG, (52) 1931.p. 21-172, met tiatite p. 171 -172. Het betroteeii ciligevr.tagd .idvies.
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voork\vatii. Maar eitid 1830, begin 1831 wildeti tiiet alleen de hele elite e11 vrijwel
alle bladeti iii het Noordeti uptiatiie vati ministeriele veratitwoordelijklicid iii de
Cliondwet,"'' ook Iiiinisters wilden liet. Verstolk schreet- iii 1841:
1114

"1)ittii.ial gelukte het mij door .indereti otiderste,ind, om te verkrijgeti. d.it ik liaar
ter sprake moclitbre,igetibij de Staten-(,e,ieraal. Mijne liiecledeelitig vati deli 21)ste,1
J.illu.iri 1831 luidde a14 volgt: '(het is tijd voor grcilidwetsherzienitig iii verband lilet
haar toepassing allee,i op het N ,ordeti). bij welke gelegetiheid tevetis zal kulitieli
overwogeti wordeii of het doelitiatig zij om de daarstellitig vati bet begilisel der
ministeriele veralit,voordelijkheid, hetwelk tlians Keen decl van otis staatsregt
uitliiaakt. iii aniimerkitig te Ilemeti. 'lf.

Vcrstolk legde zijii inanuscript v.1111841 aativerschille,ideotid-collega'svoor. Van
Doorti eiste achteraf ook een aatidecl in de totstatidkoinitig van de toezeggitig
Iii tussclien magik toch niet tialateri besclieidetilijk te zeggen datde grooteaa tidratig
op de periode der iiii!,isterieele veratitwoordelijkheid van 111ij gekometi is"(p. 18).
Tegen zoveel gezatiienlijke dri,k was Willetii 1 niet bestand, zod.it hij de boot tiiet
nicer volledig kan a tlioude 11. 1 )aarot 11 werd op 2(,januari 18.3 1, slechts ruim eeti jaar

tia de forniele oritke,itiiiig vatidefigittirindeberuchte boodschap van Il decetiiber
1829, officieel door de regering iii de Katiier de de,ir ope,i gezet voor erketi i ]iii g
vati mitiisteriele verantwoordelijkh eid! Aaii het slot va n de eerste ill ededelitige,i die
mitiister Verstolk die dag aati de Tweede Kamer deed over de otiderhatidelingen
met de vijf mogetidheden naar aanleiding van de afscheiding, zei hij:
" 0 nderzoodai,igeoinstatidigheden roeptoi izeeige,iestaa thitishouditigdel,ijzoridere

aaticlacht in, et, bet oogenblik is d:i,ir om in de grondwet vaii het Kollitikrijk die
r\·ijzigitiget, 3,111 te breilgeti, welke liare toepassitig alleeii op Noord-Nederlatid ten
gevolge van de sclieiditig v ,rdert. Z.M. zal dat werk late,1 voorbereide,i eii biiitieti
kort eetie wet over dit oiiderwerp aaii Uedel Mogetiden voordrage,1, bij welke
gelegeheid tevei,s zal kuri,ien overwogeti worden, of het doelm,itig zij, oiii de
daarstellitig vaii hethegitiseldermitiisteriele veraiitwoordelijkheid. hetwelk tliatisgren
deel vati otis staatsrecht uittitaakt. iii aatiiiierkitig te tietiieti. eti ofile ervarilig ook de
roordracht vati e,ikele andere wi.izigitigeri der grondwet geaclit Zou kittilieti \r·orden
a a ti te r ad e Ii . i ii o v e re e li ste m iii i ti g ii i et d e be gi li sel e ti o nz e r i ti ste l li n ge,1 e l i d e b e la i} ge 11

vati Noord-Nederland. -16(,
Van Maatiens spijt over deze concessie aa,i de Kamer klinkt door in eeti tiotitie tlit

184(1. die hij inaakte tijdens het gevecht over de grotidwetslierzietiitig vati dat jaar.
Bij de toezegginge,i van 183 L indien daarvan al sprake was geweest, schreefhij,
Ill(,cht iliell iliet ilit het oog verlieze,i, dat die waren gedaan op ee,i tijdstip, w.,arop

16'

»,

c.. vati Bareti. Plit,1,1£11,emidu'fts|ter:ifilille 1831. p 47-48.
Iii de verslagen vaii de Kabi,ietsradeti vati eitici decetiiher 183() eti jatiuari 1831 daarciver geen
woliril.

...

Verstolk, Staatkundige ophelderingeri en beschouwi,igeti. 1841, (kdrnksti,klvit, X-4-p. 5.1)e
Tweede K.imer gat-bij atitwc,cirdatires vati 7 febrliari 1831 te kerineti niet verlaiige,1 tiaar
90<>rftelle,1 uit te ziell.

w' HTK 183(,-1831, p. 372
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miti Iiieetide miti ot-itieer te moeten tegetiioet kotiien "a.in otibestemde dellkbeelUl£

den, die bu veleti heerschteti.
Eeti eii aiider bevestigt dat de verwerpitig vati het adres vaii Wariti iii tioveii)ber
183(1 een vii·kecrd beeld gaf v.iii wat op dat itionient iii her Noorden leetile. Me,1
was. 111et tegeti, 111.,ar Jillst v66r 1111111stenele verantwoordelijkheld, zij het vour eeti

bepaalite vorm. 1)eze coticli,vie vitidt bevestigiiig iii atidere ilitlatiligeti. 1)e
gi,uverneur v.in Noord-H„11.itid hchreet bijvoorbeeld bij briet-vati 23 j.itiuari 1831
aati Vati Maaiien
iii eli Wil Wel eetie welgeregelde m 1.1 iskrice/t· 1.cran tit,clordi·/1/kh ti d , 11.aar litet zood J n ige

1„·i,t,itip„„rcic/ill,/t,·id zoo a13 zij diwi· de meeste v.iii liaar voorst,itider, worilt bedoeld:
meli is vati de itoocizakelijkheid di,ordrotigeii, wii de groi,dwet tiaar de behoette desi
tilds tc „ilzigeti, 11/aar Ct bedaarde, rust eli orde miiiliende gedeelte vati het volk,
wil tckli geeti Konilig ill naam, 11,gar een volksVader. die gelijk aaii Kotii,ig Willeiii
d.ig eii tiacht met aa tido en lijke bezorgillicid voor de belati Keli. o ok \·ati Lie gerilig ic
11

i ti g e z e re i i, w a .1 k t , e 11 d aa rv i,o r d e eerb i ed ig e li u ld e va n ci a t i k b a re o ti tt e rd a t i eti d ii bb e l d

\·erill Cilt.

„ 1.h

Men zag iii dat er een gematigde, illdividuele vortii bestc,nd. die voordelig iii plaars
v.iii geraarlijk was. Deze betiadering was ook te vitideii te vitiden in 71,cliditi,Weil,
bc·,rekke/(ik de A Jinisti·rifit vera,itti,oorde/jkheid rn lict Kiesn·,ct. 1)eze brochure haakte aan
bijde toezeggitig\·7112()jaiiriari 1831 (p. 7), wees, tiet als de Obsen„itt'tir iii de jaren

815- 182(), op de tioodzaak vati rechtsbescherinitig tegell bestuurswillekeur (p. 9)
e,iverwierp Iiiet Li,zac ee,i absolute motiarchie (p. 1(,).1)ebrochureweersprak een
datital beketide vooroordeleti tegen de mitiisterifle veratitwoordelijkheid. De
1

itivocritig d.iarvati zoi, tiict de kotiitiklijke iii.,cht grotetideels overbretigeti tiaar de
min isters, watit de Vors t hield h et la.itste w o u i d en kon, 11 itii sters o Iits la ati (p. 11 - 12)

Het gitig jitisr 0111 eeti waarborg vc,or de otischeiidbare Voist. 1)ietis itiacht werd
er niet door ,vergebracht naar de Tweede Ka,iier eii de nintiarchie werd er geeii
republiek vaii (p. 14-15):"" 1)e brochure gii}g bepaald niet diep, des teititeressatiter
·as de vatizelt-spreketidheid waari,iee deze de 11()(,Lizakelijkheid eii weiiselijkheid
v.iii de figuur be c)„gde.
Metatidere \\·oorden, iii 1831 verwierp iiieii de collectieve eti koos mell bewust
vour de itidividude vor,11. Meti liet de Kotiiiig iii zijii pi,sitie v:iii regeritigsleider,
Illaar eiste wei dat hij liker.lail lilitlisters overliet eli heti werkelijke veratitwoordelijkheid gat jegeti, de Tweede Katiier. Het resitltaat kwatii tieer op eeil tussetivi,rti,
ttisse,1 de vcratitwoordelijkheid v.,11 Vaii HI,gend<,rp eii die vaii ('.unstatit, tusseii
die alleeti voor otiwettige dadeti cii die voor alle wettige dadeii. 111 deze gedaclitegazig itiipliceerde de otischetidbaarheid tiiet cen autom.itisch inachtsverlies v,in de
Kotiitig aaii de Katiier. Wat het Noordeti iii 183 I wilde, verschilde iliet wezerilijk

vati wat de Belgeti \·00 r de atic heiditig gew ild haddell. 1 ) eze tusse ik oticl Lisie blijkt
11.ider uit de verdere gaiig v.111 zaketi.

1,

11.
j

'11,

NA, Justitie, Vali Maatieti 19(Ic). 21(), klad.latitckeizitige,1, eet·3te blaadje 11,1 Lie Pro Metiiorie

N2 (3p.).
NA, Justitie, 46(12. 29 jai,uari 1 8 3 1,7 gelieitii.
ii,cli,·hti,lim, bt·trekkrliik dc A/inist,·rit·h· venuit,i,o,ird,·lijkheic/ti, hi·t Kit:,ritet, '; Cirave,ihage 1 831.
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4. Het achtergehouden ontwerp voor een Grondwet van de coniinissieVan Pabst van Bingerden, ingesteld in januari 1831
1)e toezeggitig vati mitiister Verstolk vati 20 jatii,ari 1 831 leidde tot de i,istellitig vati
e e 11 coininissie Van Pabst v.in 13 i i igerdeti bij K 11 van .3 0 jaii uari 1 831, '-" welk beslitit

tiinimer officieel 2,111 de Stateii-Getieraal beketid werd geniaakt. De opdraclit vati
deze comiiiissie was te advisereii over grondwetslierzietiing
Eerder waR op 1 oktober 1830 dezelfile Vati l'abst van tlitigerderi, iii 183() al cii,di
13 jaar lid vall de Ilaad vati State, voorzitter getiiaakt vati de 'Staatscomtiiissie
benoetiid bij Kotiitiklijk Besluit van I oktober 1830, no. 72 tot het daarstelle,1 vati
veratideringeti iii de hestaande betrekkitigeti. tlissclien de twee groote afileeli,igeii
van het Konitikrijk der Nederlande,i'.171 Deze staatscom,iiissie. nog best,atide „it

Noordelijke en Zuidelijke lede,i, liad initi oftiieer dezelt'de opdraclit gehad als de
conimissie Van l'abst van 3(,januari 1831, natiielijk te adviseren over grotidwetslierzienitig, niaardati voor Noord en Zi,id satiien.1721100rde loop van de gebetirtenis4 oktober 183() de onalliatikelijkheid uit, zou het rapport dat zij
i,itbraclit op 8 tiovetiiber 1831) iii een la verdwijtien eti pas later iii de 19' eeitw

sen, Belgie riep op

gepubliceerd worde,1. 17)
Hegin april 183 I was er nog steeds Keen rapport van de coinniissie-Vaii Pabst vati
3(, jamiari 1831, hetgeeti eiiige kritiek opriep iii de Tweede Kanier, waartia, zotider
dat de Katiier ditooitteweteil kwam. op 28 iliei 1831 eeti rapport aaii de Konitig
werd uitgebracht.
Wille,ii I zou, aldus Vati Baretis proet-sclirift uit 191(), dit rapport zelft tiooit hebbeti
itigezie,i, watit het officieel ingeclietide exe,iiplaar bleefiii zij,1 geslote,i verzegelde

etivelcip (p. 231 en 241). Vati liareti gitig iii dezen teit otireclite afop ee,i latere
aatitekeititig vatihet conititissielid 1)eJOIige vari (',atilpensnieowla,id (p. 231).Het
rapport werd zelfs gedrukt, zoals Kan,iegieterontdekte; 4 watcrop duidt dat Willem
I wellicht overwogeti heeft om het openbaar te maketi. Er litoeteri hoe dati ook
111eerdere exeliiplareti geweest zijn en de Koliitig iiatii wei degelijk keIilliS Vall
rapport eti bijlage (inzake mi,iisteriele verantwoordelijkheid).17. Ik vat deze bijlagc
kort gmen.

' " Vier lede,1 „·areti lid vati de 11.aad van State eti twee vaii de Tir·eede Katiier. 1)e i,idnlk
becto,id dat de coiiiniissie te coiirrvatiet- vaii sanietistellitig was. 1)e Bc,sch Keinper.
St,ia,kimilief ,ers,·hiedmis na /830, I. p. 126-128. Het rapport is afgedrukt iii (;. v.iii Bare,i
I'|mill'It erolidu'l'ts|,Crzinli,le 1831, p. 33) en 337.

n NA. Staamecretaric. 3474.
4-2 |)e taak va,1 de st:latscomniisfie liticide: het o,inverpeli van wettelijke bepalilige,i "oni iii de

Grcitidwet e,1 iii bestaa,ide hetrekki,igeii tusscheti de

twee groote

afilelitige,1 vail het

Kotii,igrijk de veraiideringeii daar te stelleti, welke de algenieetie belaxigeii en die vati elk der
gezegile afdeelingen vorderen."
1)oor De Bosch Keniper, (Sescltie(le,tis ,•,1,1 Nederland 11,1 183(), L L.A. p 47-91.
4 Kalitiegieter. 'Colicept-grotidwet'. B.I. fH(j, (52) 1931. p. 21-172, p. 26 tioot 7.
'-' Volgelis bet lid M.W. de Jolige vati zijti ha,id. aldus Vati ilaren, Mmmt'11 erO,idil'(•1#k·Triellille
/8.i/, p. 1)5. dic dit „titlectide a.iii W.A.C . de Joilge. Biidrage tor tie *sihirde,lis (ler ( ;ro,1,11,4·t
1- '

'

(/H.30- I H'18) met mlier t,Imitty:ert,t·n stukkcn. 's Gravenhage 1883.
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De

co111111issie zag dit decl vati h.iar opdraclit als eeii o nderzoek naar de 'staatk u n di-

ge' illitlisteritle verant\voordelijkheid ezi wilde vooral praktisch blijveti. De
C:rc,tidwet vati 1815 bevatte volgeiis de ,-01111nissie geen basis voor mitiisteriele

veralitw<,ordelijkheid ot- cell verantwoordelijk illitlisterie, iliaar wel cell voor
eetiieder geldeiide strafreclitclijke verantwoordelijkheid (art. 177). Iii de vcrtegeti-

woc„ digende regeringsvortii hield de staatkutidige veratitwoordelijkheid iii dat de
niinister, die ti,t het 111.iken, uitvaardigeti en teii uitvoer leggen vati een iii.1.itregel
van bestu,ir had medegewerkt, gold als degene die de maatregel aati de Kotihig h.id
aaiigeradeti. Hij moest daarvoor staati eii zich verantwoorden voor de ilatie, daar
de Kollitig zelt-geacht werd tiiet te kittii}eii faleii ot-illisdoen. Piiblicisteii iiiaakteii
daarvati dat de tikinistertiiet allee,1 de zedeluke waarde vati zijii bestuursdadeti, 11iaar

ook het ilut ofde doelmatigheid bij de vertegetiwoordigitig moest konieti verdediget i i ii veratitwoordeti . 1 ) eze u i tb re iditig gitig ile C 0 Ill illissie voor Nederlai id te ver.

Oils laiid koii zijii eige,i variaiit bepaleti, tiiaar het begiiisel was een tioodzakelijk
bestatiddeel, tiatuurlijke hoeksteen en rustpunt, van de vertegenwoordigende
regeriiigsvorm iii eeti getetiipirde motiarihie. Het begitisel bescliertiide de

burgerlijke \·rijlicid tegeti Ltitbreidiiig vati het motiarchaal beginsel. De stellitig dat
de Kotiitig otischeiidbaar eii de lilillisters veraiitwoordelijk wareti, was vroeger

wellicht tlieorie, niaar deze was thatis iii alle cotistitutioiiele rijketi erketid eli
itigevoerd, behalve iii Nederlatid. Het begitisel moest ook iii Nederlatill ingevoerd
worden, watit ook het Noordeti wilde dit sedert enige tijd; ledeti vail de Tweede
K a tii er lia d de,i erv u 0 1 ge pl eit, d e p tiblie ke op in ie was erv o o r . De re geri tig ko i i beter

|iet iliitiatief tot itivoerilig lieliieii, telieilide oliivalig eli toepassing erval] mede te
kintieti bepalen; leiden was iii dezen beter dm,nks gelcid (lees: gedwotigeti, PvV)
wordeti. 1)e cc)111111issie stelde voor de veraiitwoordelijklieid te beperketi toi daden

cit-akten van bestiatir, w.,arv.iii cle reclitstreekse strekkitig was, de vertiietigitig ot
overtreililig iler (,1-c)1idwet ot- algetizetie \retteii. Het ti,rillil dat de co,111„i3sie
aatiwees was de Hoge lt.aad, eii niet, zoals iii Fratikrijk ot- Engelatid, de Eerste
Katiier, watit deze werd liiet ge3chikt geaclit, had geen recliterlijke taak en de
Nederlatider was. ald us de L 0 m iti issie, atkerig vati staark Li tidige voti tiiss tellitigeti . 1 )e

4,p te leggeil strati-ell mothtell ilict verder gaa,1 dan ontzetting vaii 3taaisburgerluke

rechteti eti verbatittitig. Bij de optiatiie van de tllinisteriele veratit,voordelijkheill ill
de Gronciwet illoest tevens de wet wordeii gegeven, die deze nader zou regelcii.
H et i o n trasei gii was 11 ood zak elij k . H ne ve r dat m oest gaaii was m oei lij k . m aa r iii elk

geval dietide het verplicht te zijil bij alle voorstellen aaii de Stateii-Generaal eti bij
alle algeliietic maatregeleti val] bestuur.
De cotiiniissie kwatii, zo bleek, Hit bu de itidividuele mitiisteriele (staatkutidige)
veratitwoordelijkheid. 1)eze uitkonist Was bijiia eeii kupie vati de figitur vati Vati
Hogetidorp illet als eilig tilateriiile verschil dat de coi11111issie eeii expliciete
mischendbaarheidsbepalitig wilde. 1)e cotiimissie liet het verschil russell de
staatkundige eti de puur strafreclitelijke veratitwoordelijkheid ook tor uitdrukkilig
kotiie,i iii de bijzoildere saticties, die zij voorzag teti belioeve van de staatkutidige

veraiitwoordelijkheid. Ze kwatiien overeeti niet detikbeeldeti, die al iii de grond-
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wetscotiimissievati 1815 wareti geopperd.'7" Overeetipreventieve werkitig van deze

figuur iii de ziti vati V.iii Hogetidorp werd tiier gerept

5. De tussentijdse rapportage van Van Pabst
De 1-eitelijke situatie maakte eind 183() hoe dati ook reorganisatie eii bez,tinigitig
otivertizijilelijk, redeti waarom Willetii I op 2.3 oktober 183(), tiaast de st.latscc,mmissie Vail Pabst, eeti staatscoiliinissie-Vati Tets i,istelde. Hierin hadden ook diverse
Katiierledeti, zoals Llizac ell Van Alpheii, zitting. Deze cotiimissie bracht iii korte
177
waarbij zij tiiet 0111 de haiiivraag heetiliep. Iii feite kreeg
tijd zes deeladvieze,1 uit.
Willetil I ilauwelijks tiog eeti rapport waarili tilillisteriele verantwoordelijkheid tiiet
voorkwatii. De kluweti vati rapporteti eti adviezeti werd steeds groter ell Willein
1 wilde iii februari niet langer wachteti op het rapport vaii de cotiitiiissie-Vati l'abst.
Hij vroeg daaroni tussentijds eeti persootilijk advies aaii Vati Pabst op basis vati de
volgende Hukketi:

178

a. 1)eelrapport 4 van de coniniissie-Van Tets (itigesteld 23 oktober 1830) vati 4
deceniber 183(1 over de reorgatiisatie van de tilinisterifle departetiietiteti. Hieriti
werd voorgesteld 0111 te volstaati Iiiet 117aar vier niinisters (van Fitiancieti, BIZA,
BUZA en vall Zee- eli Laildiliagt eli Coli,ni211) en een tijdelijk vijtile mitiister vati
justitie, zolatig de recliterlijke macht tiog niet georganiseerd was.17" Deze ministers
Zolidell satiieii de Ministerriad uittiiaketi, waariti de zaketi van algenieeti belatig hull
beslag zoudeti krijgeti volgetis het voorste 1 vati deelrapport 3 vati 9 n ovetiiber 1 831).
Dit stelde voor: opheffing vaii de Staatssecretarie, overgatig van de werkzaatiihedeti

iiaar de betreffelide inidere 111ii,isters, verpliclit colltraseigil voOr 111111 isters eti
verplicht (,verleg vati alle zaketi vati algetiieeti belatig iii de Ministerraad. Iii
deelrapport 4 werd 11iet zoveel woordeti "de lilogelijkheid vati eeti aailstaailde
aatinemitig vati het begitisel der ministerieele veratitwoordelijkheid- bij de StatenC;etieraal geopperd.

b. Een brief v.iii secretaris 1)e Mey J.in de tiiliiisters v.111 Jzistitie eti Bintieiilaiidse
Zakeii vati 22 decunber 1830 (waarbij oin advies gevraagd werd over deelrapport

4). Iii diezelt-de brief van De Mey eeti detikbeeld dat lieerkwain op het iii elkaar
scliiiiveti vati 111itiisters eti R.iad vati State iii die zin dat ereven veel atilelitigeti vati
de Raad van State zoudeti komen (tiict aan het hootd eeii ini,iister) als het te bepaleii
aa 11 tal m ill isteries. I )e Staats sec retarie zoil i 11 d eze

opzetiii de Raad

vati State

kiltitieti

wordeit 'iiigesniokeii'. Eeti afzotiderlijke Raad van ministers zou daardooroverbodig

" (Mtsm,m, 11, p. 144.
1-- Staatscolilliiij,ie vati 23 oktober 183(, 92, NA, St.latssecretarie, 3484; het itistellingst)esluit iii
W.M. de Brauw. Dgwric,Iic,itt·,1 vali ..1(Veniecil Bestititr, Urrecht 1864, p. 246-247.
'" Ste,irsclireet-over deze stilkketietipubliceerde ze gedeeltelijk, niaartifet vanuitde optiek vati
minicteriele veraijtwoordelijkheid: J·Steur. 'Staatssecretarie eti Kabitiet des Koniligs o,ider
Wille,11 1', 13.1/GH 84 (1969), p. 116-It)7 eti p. 122-127.

1 " 1)it vocirstel had veel weg vali de eerder besproketi platitieii voor ee,i vervatigetide
regeri,ipraad iii 1 823. Zie hooidstuk 6, paragraat-7, puiir 3.
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wordeti, terwijl toch de eetiheid iii ': Kotiings 11.aad bevorderd zou ·orden. 1)e
verdediging vati netten iii de Staten-(;etieraal Zoll daardour aan volledigheid
,<·i]itien. daar liieer Sta,itsrade,1 daaraail zozideti killine,1 deeltleniell.

c. Het advies vati de ministers vati Justitie (Van Maatieii) en Bititietilatidse Zaken
(Vati 1)oorti) \·ati 19 februari 1831 naar Jatileiding va,i deelrapport 4 v.in de
r I Ril

coiiitiiisse-Vati Tets. 1)it ad\·ies was zeer tiegatiet.
1)e \'ra.,g ot- tilitihteriele
reraiitwoordelijkheid z„u wi,rdeti erketid h.id ergrote itivloed op ilitgcoet-etid. Sitids
de mededelitig vati Verstolk a.iii de Kanier hielde,i beide 111 inisters enistig reke,iing

met de itiv„ering. Volgetis huti advies zoi, een gmetivoeging vati de Mitiisterraad
eli de 14 ,7.1d v,111 State eeti te t.ilrijk college oplevereii voui het geval dat er eeti
mitiisterie kzipatii. V,in Maatieli

verzettezich tegeti hetopheffet] vati de Staatssecreta-

ile, Va111)0(,iii void dat wei 111(,gelijk als het contraseigii zou wordeii itigevoerd
(le es: a IG 111 i„i fteri fle veratitri Bc) 1 delijk heid z o zi wordeti erk exid) . 0 fde K abi ncts raad
e ii de M i 11 isterraad kotide,1 vervalle,i als er ee,1 171 hi isteric kwain. was proble iiiatisch

eli dat pillit Waf ill oiiderzoek bij eeti co,ii,iiissie (Van PabGt), betioenid door Z.M.
clok al zou lier groiiciwettelijk 111(,gen. Zoude,i de vele,i die te recht ofteii onreclite
t

i l l 11 A tel·i e l e v e ra t i t \\· oo rd el ij k h e i d \r i I d e l l, z c, 1 „ i d d e d e v r,1,1 g v a ti d e b e i d e m i tl i s t e rs,

\"(,ele„ root de cotiibitiatie vati Raad vati State 211 Itaad van i,iinistersi Het advies
luidde daar<,111: aatihoude,1 tot de grotid„·etsherzietiilig.
(,p basis v.1,1 deze selectie val) stilkken werd Vati Pabst verzocht
"i)111 zijli pers , ililijk geroelen dea·ege .1.iii Uwe Majesteit te doeti kentieti. voural
111 \·el·batid iii et de,1 Icioj, der ove,-ir·egit,ge 11. welk e deze a.iligaaticle pl,1.its h ebbe11 bii

ile C(,1111111#le die tli:ills Milder zilic vourzittilig werkz.1.3m K. •l i l i

Vati P.ilift werd gew 00 n voor het cotistit u tic),icle blok gezet. Hij sclireet-op 8 111.lart:
Zij (de ci)111,11i0fie. 1'\·V) heeft geli·teelid. 0111 £),idersclicidetie reiletieli. liader te
olitwikkeleii bij 11,1.Ir rapport, cle \·er.ilit\\- ,cirdelijkheid der millicter: iii tie gri,i,dwet
te 111(,ete„ pla.it,eli: maar zij heeft dit ged.tali op Celle ,\ ijze ilie verre verwijderd A
\.iii het ciclikbeeld v.iii ecii 111ilii,telietii v.iii eeti veralit,roordelijk niitiisterie. zoci.ils
dit iii .ilidere latideit be%ta.it. eii hetgeeti zij. althaiis \·our (,110 land Iimh i < 1,:chelijk
Iic „ h d ,eltii.itig .,clit. 1)e c ,iiitiiissie heeft cli,4 heel iets alider: iii het 00% geh.id dpii
lietgreii ile hoofdeti der departelitelite,i v.iii ju0titic eli bilitieiilaiidsclic zaketi bil huri
r.,prort val, 19 februari.i .11. *chij,ieti te beduelen cloor een milibterie 4,1- eelie
· -creeiligin,4 I·.111 1111111'itel-stc,t eeii gstheilia r.111 regerilig.

Vati l'abst gat- Li,i dat er eeti \·eratitwoordelijkheid Zoll zij,1 voor inisdrijve,i en
rcheiicliiig I·.111 de (;ro,idi,et, 1,·aan·(,or liet ,-otitrafeigii de ,·er.ititwoordeluke
mitiifter zoti aatir\·i.izeii. Eeii Mitiisterraad was. whreet-liij. geeti tiiitii terie tiiet eeti
aallget]uillt'11 9ystee111 \·,111 regerilig; geel] colitpact lichiiatii dat tezililleti )pkwaill et]
tezatneti vic|. c,111 vc,or eeti atidersysteetii v.iii regerilig eti v<,or eeti atider Iilitiisterie

plaats te m,iketi. Het was eeti bijeenkoliist vati mitiisters die ons systeelii van
regeritig, de (;rotid\\·et. steeds iii het oog hotidetid, elkander door vragen eli
meedeleti het werk verliclitti.11, zwarigheden uit deti weg ritimde,i. eti zo een

.

I. 1

V.iii Maacieti begi)11 niet Willelii I z<,ge,1.,7111d gelijk te geve,i.
Vaii l'abst tot Biligerdeti :iati Willeiii I, 8 iii.iart 1831. NA, Stailtssecretarie. 3585.
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c o n t'e re t i t i e r a a d v o r ii i d e t i, t o t b e s p a r i t i g v a t i v e e 1 g e s c h i e v e t i w e rk ; t o t b e s p o e d ig i t i g

der zaken en vi)oral tot bevorderilig van saillenhang ni verband.
Het rapport-Vaii Pabst kwani tiiet iiaar bititeti, zoals Luzac al tiieldde, het bleetotigeveer vier decentiia geheim, totdat 1)e liosch Keniper van Willeiii |11 to e g.1 1 g
kreeg tot de staarsreclitelijke diepvries, waariti liet bewaard werd.'81 Waarotii deed

Willeili I iliets inet het rapport, hoewel hij het liet drukken? Eeti .iatinetiielijke
verklaritig hiervoor is dat hij tiog steeds de conibitiatie van oiischeildbaarheid eti
veratitwoordelijkheid verwierp, als eerste stap liaar de vert-oeide 'Etigelse veraiitwoordelijkheid'
6. Het tweede adres van Warin

Op 7 april 1831 deed Wariti opnieuw eeti adresvoorstel iii de Tweede Kaitier,
oilidat er intussen iliets gebeurd was en de zitting vili de Stateli-Cietieraal tiaar zijii

eitide begoti w lopen. W.iriti wees crop dat tiiocht Belgie tocli op de eeti otatidere
liianier terug koliien olider het gezag vaii Willein 1, de bestaatide Groiid\vet daarop
onverkort vati toepassitig zou zijii. De Belgen halideti ecliter met het Noordeti
gebroketi en deze hoorden till geeii invloed meer te hebbeti op het verdrag ttisseti

het Noordeti eti de Kollitig. Er was daaroiii haast bij grotidwetsherzietiiiig en eeii
v.ati de vrageti die daarbij beslist tiioest worden was die itizake tiiitzisterille veratitwoordelijkheid. 1)it adres leicide toI reel geliarre\var eii tot v rage !1 \\·Jar hit rap port
v.in de commissie-Vati l'abst bleet, dat volgetis de geruchteii al laiig klaar was. Het
adres werd uiteitidelijk op 24 mei 1831 nier 3() tegen 1 4) stemmeti at-gesteind.'R'Tot
de vi,orstemtiiers behoordeii het beketide viertal, behalve de ativezige Vall Nes. /4
Zo bleethet rapport geheitii. De tielidaagse Veldtocht tegen de Belgeti iii .iugiistus
185
dat de Katizer tiiet verder
1831 iliaakte eeti zodatiige haar los tegeti de Belgeti,

meer aatidrotig. Deze otiistaiidighedeti gaveti Wille,11 1 de katis \·oorlopig a.iii
erketitiitig vati 111inisteriele veratitwoordelijkheill te ontkotixeii. Hij had daarbij

in„,iddels een groot eigetibelatig. Bij erketitiing vati itidividuele lizinisteriele
verantwoordelijkheid zou hij zijii beleidsvrijlieid otii te pogeti Belgif voor zijii
dyiiastie te reddeti, zeker \·erloreti hebbeti. Vanwege de haat tegeti de Belgeti zou
de Noordelijke Kaiiier waarschutilijk iedere mmoWmg 111et Belgie vati de regeritig
teii koste vati het Noordeti als ee,7 otireclitmitige regeringsda.Id hebbeti opgevat.

1)aarroor itidividiteel veratitwoordelijke iiii,iisters zi,u geeti latig leveti beschoreti
ge\\'eest zuil
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)e lit,SC|l Keliiper, (;t·s,·hit·di·,lis i„m ,\i·di·r/,111(1 11,1 / 83( ,1, p. 116 eti L.A. p. 132-1 86.

"' H'/'K 183(1- 1831 p. 1411- 142, p 177- 182: BH7K 183(1- 1831 p. 34( 1-345.
I.
)eze zou zicli bltj ·en rciereii; zie vi>or zijii actie iii 1833 de 'Slotherimicriiige,i '<)pgetic),iiell
1

ill (in,liditrishi·rzicitit,i /840, IBelitititite ed.1, IV. p. 546 e.v., p. 55(1.
1.,

Vati Hoge,iciorp, Br. c,1 (kd., VII, p. 236 (17 ia,iuari 1832): "Op de Belge,1 te slaa,1 e,1 er
zo<)veleti tiioge'Uk di,od k slaati, dit is het verlaiigeti eii her ectiig verlaiigeti.
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1 Alt,A(,RAAI: 3

Pl.1-.11)()HIL_NIN NI)(,Rl)EllIKE KNAINIEN IN 1831

1)e otiverfiiijdelijkheid vati de aa,ivaarditig ran enigerlei vortii vati niinisterifle
veratitw,) ,rdelijklieid iii de periode eitid 183(1-iiiedio 1831 werd duidelijk weerspiegeld iii pc,litieke bl.idell. Het gevaar vali eeti lilaclitsovername door het parlemetit als gerolg v.iii deze veratitw ,cirdelijkheid werd daarin gerelitiveerd. Men
dic,eg suggesties .1,7,1 uni dit gevaar te beteugeleti. Het is tiiet onbelangrijk hierbij
te reniieldeti dater weereeli tiieer striligente perswetgeving gold.'h" die redacteureii
tot grote \·oorziclitigheid dn·„tig
Had de .·1 ,·,th,·,i,sch<· C:,Ii,r,1,it vati ( I e ii 8 iii ei) 1821 tiog gesuggereerd dat ter voor-

kom ilig vaii ee,i iiiachtsoverlialiie door eeti Tweede-Kaiiierfactie het land welliclit
iii.iar beter v.iii tiiitiisteriele verantwoordelijkheid verschooiid koti blijveti. iii de
atler eriiig \,aii 24 1-:brtiari 1831. ticii jaar later. dacht de kratit dair heel atiders 0, er.
I)e ker,1 rati het betc)(,g was lizi dat de Koliftig als algeniene regel Zoll 111Oetell
a.intiem eti d.it iii eeii volksvertegetiwoordigetid stelsel het gevoelen dertileerderheid
de hoogste wet \\·:is. Iii de (,liveniii-ideli.ike strijd tusseli het motiarchaal eii democratisch begitisel ilinest ten I.iatste ee„ vati heide de overhatid krijgen. Eiigelatid gat-het
goede F·„orbeeld. Me,1 liad da.ir de za.ik tiiet theoretisch. niaar praktisch opgelost.
lict gitig z,itei,ideliik tiiet 0,11 de vorstelijke wil niaar oin de kracht der overreclitig.
De Koi,itig mocst zich dietistbaar iii.iken aa,i het geheel. Zijn recht vati veto was
systeeiiigebc,tiden e,i beperkt. Het E,igelse voorbeeld toonde aa,i dat niet elke afketiriiig dooi· ecii mic:rdei·lieid hoet'de te leideri tot de val vati eeti mitiister, 111aar

dat deze tiiede afliitig vati de aard vati de zaak eii vati de otiistatidigheden. Veel
verschil iii.,akte het of-het gilig c,111 ecti etikele zaak ,feen niinister (of mittisterie)
als zodatiig. Iii het laatrte geval liad de krooti iii de keuze liarer raadfliedeti eti iii die
vaii het stelsel der regeritig steeds te wijketi voor bet gevoele,i van de lileerderlieid.

1)e Kotiitig ill()ect. gesteit,id dour ile aristocratie. zijii steull zoeketi ill wijs beleid
eti iii inede,rerki,ig eli bijval der liatie. Hii m ocht nim iii er dwitigeti. Het democratiwh begiticel zoi, sotits overdrijven niaar het had een zelfcorrigeretid vertiiogeii.
I

t i i ! 71 e rs l i e t b r a c l i t z o i t e l l i c h t . z i, v e c 1 ,#· e d e ro p ra a k . z o v e e l w a a r h e i d v o o rt, d a t z i c h

datiruit Iiiet tijdsr·erloop ·el veel goeds otitwikkeleti tiioest. Wat overdreveii was,
zon d.1.irdoor de steliti der tiatie ratizelt'weer verliezen. 1)e Konitig zoil zicli eveti
alf ieder metic meer,11:ile,1 getioopt eii gedro,igeti vinde,}, zijn eigeti 111eiiing op te
offereti. Hij werd geacht ingelicht te zijil o\·er de meerderlieidswil. Het was beter
tevoreti de tlitkotiist \·aii de Qti-ijd tu<ceii de twee beginsels te bepalen, dati de strijd
daarover telkeiis opilieliw te r'ciereti.
Het .4/ecin,·cit H,1,1dr/sh/,id begoii iii febritari 1831 een Qerie artikelen over de

grotid\vet naar aatileiditig vati de ilistelling rail de com,iiissie-Vaii Pab t. Het blad
tootide zich roorstatider vali eeli vortii vati mitiisteriele veratitwoordelijkheid. tiiaar
iii de alleveritig va,1 1() iii.tart werd ting ee,14 uitdrukkelijk gewezen op het gevaar
v,111 111.ic-litsore'rgang tiaar de Tn·eede Kaitier. Het liullimer Vali 8 niaart zette

breedroerig de amd vati eeti vertegetiw·oordige,id stelsel uiteeti. lie wetgevetide
'" 13efluit val, 1(1 oktober 1 83(1 eti (gelege,iheiciswet) v, 11 3 iiove,iiber 1 831) Stb. 75: \·gl. ook de
Wet vai, I deceliiber 183(1, Stb. 8(,

MINISTEILIELE VER ANT W (1011.I)£:LIIKHElI) 183()-1832
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111acht was de soevereitie michten daarbehoorde het volk een aatideel iii te hebbeti.
Er tiloest eell billijk evetiwicht koillen tlissell de bestaatide iiiachteil. 111 Nederlatid

ontbrak het aaii een aristocratie zoals iii Etigeland en Fratikrijk. Werden de
voorstelleti vaii Vati Hogendorp gevolgd dati zou de cotistitutiotiele motiarchie
bezwijken, watithet deniocratische eletilelitzoil te sterk wordeti. 187 De voortreft-elijke E ngelse cotistitutie kon iliet zo maar wordell tiagevolgd. Overigetis was het 11 iet
waar wai de Nederlatidsdie Gedachten beweerdeti dat het meeste van wat er aaii
wei ise n te 11 aatizie,1 van de Grotid wet werd geu it, zoii voortspruite 11 ilit opko 111 elide

liberate beginseleti, die 111ell zou moetell fililiketi. Nee, deze wenseti vloeideii voort
iii[ de toestand der madtschappij zelf. Wie riep iii et 0117 de 111 inisteridle verin twoordelijkheid? Iii artikeleti van 10,22 eii 24 maart en 2 april bledde schrijver zoeketi
naar een aristocratisch tegetiwicht tegen het deniocratische element. Alleen als in
dit tegenwicht voorzien werd, leek hij aan te geven, behoet-de men de ministerifle
veratitwoordelijklieid liiet te vrezell. Er liloest cell liatilurlijke aristocratie kotile 11.
als elemelit vall her geheel, bestaaiide uit allerlei schakels vati hoog tot laag, een
trapsge\vijze opkliniiiiing van de Khatiiele bedelaar tot ee,1 111011 vali groot a a iizie 11
eti grote bekwaatiiheid. Er was vrij verkeer tussen de statiden. Iii het artikel vati 2
april gmg de schrijver nader iii op wat hij verstond onder het volk. Daartoe
behoorden niet de duizenden 'proh·taircs', die iii iedere niaatschappij als een blok aaii

het been hingen (de schaniele bedelaar deed toch tilet niee). Het waren evetimin
de dagloners, inaar alleen zij, die veel verkregen, en veel te verdedigen hadden; het
waren degenen die iii staat waren zaken te beoordeleii en die door het drage,i der
lasteii vati de staat bijiia dagelijks het contact niet de staat vertiieuwden. Alleeti zij
kotideii als liet volk beschouwd wordeti. Zelts de kleine kapitalist, de witikelier, de
koopnian, de kunstenaar en de geleerde, die van hilil geacht beroep leet-deti, wareii
verre vati het inzicht van de noodzaak van een aristocratische Eerste Katiier en eeti
kostbaar koningschap. Alle liclitvaardige theorieell vonden bij deze klasseti (ili het
algemeen gesproken) gerede ingang eti voorzeker wareti de belaiigeti der liieervermogetideti bij de minver,iiogetideti niet iii veilige hatiden. De schrijver eitidigde
meteen pleidooi voor een hoge census vati vast veriiiogeli, dat al sitids geruiliie tijd
verworven was.

188

C:oncluderetid: het Hati lelsblad was iii 1831 nogsteeds vervuld met atigstvooreell
revolutie. Opvallend was echter dat miiiisteriele verantwoordelijkheici door de
otibekende auteur iilitider als een allesbepalend element werd gezieti. Hij begreep
dat het machtsoverbreligetid gevaar ervati verminderd kon worden door atidere
elemeliten vati het staatkundige bestel, zoals het bestaan vati een aristocratisi he
Eerste Kanier eli een zeer beperkt censuskiesrecht. Met deze voorzietiingeii achtte
hij een vortii vati niinisteriele veraiitwoordelijkheid kentielijk niet alleeti zeer \Vel
bestaanbaar, 111aar zelth omiiisbaar.

18-

1"

Vati Hoge,idorp werd op grond van zij,i brochures tell onrechte gezien als voorstander van
de Engelse vertrouwelisregel. zie hierbovet, paragraaf I. putit 2b.
Uit eeti later Iiu11111ier vati 26 april bleek dat de schruver een vrij zeltitatidig miliisterie
voorstotid.
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Ook het.ld,kiti·„tich/ad betootideziclii,1 1831 een sterk voorstander van ministeriele

veratitw<,ordelijkheid. Ill het tizitii,ier vati 9 t-ebruari Iverd eeti uitlatitig vati het
T\\·eede-Katiiei·lid Vati Nes vati Meerkerk aatigehaal d. dat uitvoerders der kori iii klijke beveleti veratitwoordelijk zoi,deti zijn voor htin d.ade,i. Het gitig volgens het bl.id

tiiet 0,11 eeti tilet,wigheid. tiieti liad er sitids 1814 over ku,inen nade,iketi. Er
1110esteii eiiicielijk regels kotiieii voor deze veratitwoordelijklieid. te nieer, 0111dat
ze voor verschille,ide toepassilig vatbaar was. Iiadi' (|c ar i cit lict verbditd vati dc 01/'("lac
1,cp,iliiige,1 der best,iciticle C_:roild u'Ct (curs. PvV). 1-)e allevering van 26 niaart deed de
t„id<·i·/i,·kc regeritig met onveratitwoordelijke ministers het verwijt dat, wat het
filiallciele betrot, de verstandige en voorzichtige liuisvaderjuist had otitbroketi. Iii
de atleveritig va11 6 ji,iii werd het otitbreken van een tiiinisterie gehekeld eti werd
de Kaiiier liieer eeti raadgevetid dan een wetgevetid lichaatii genoe,iid, waar veel
te veel ambtenareti eii dieiiareti van de kroon iii zateii.
PAIZA(;RAAI: 4
C ' l ) N 1- 1 N U E R I N ( ; V A IN D E P R F. A l. A l l f L i. GC ) h V t.1 F I N I I E l l : 1 ) E. C; E l l E I M E G R O N I ) -

Wil VAN ('ANNF.M'AN EN IlF.1 Ull'S'l'El_ VAN I)E HOC;K IZAAI)

liellelgetitiioclitetidatibegiti 183(}decotistructieva,ide prealabele soevereiiii teit
grotetideels hebbeti ontmaskerd. IS') daarmee liad de fortiitile iii bet Noorden nog
tiietat-ged.aaii. Willeiii I eii Vati Maaiieii bleveii lia de at-scheiditiggewoon vasthouden aaii deze figuur. Willem I had de figitur zelfs expliciet willen overzetten iii ee11
tiiet,we Grc)ndwet (het ontwerp-(:annemati c. s.) als grotidwetsherziening otivermijdelijk werd. hi deze paragraafkotiit aaii de orde line de grondwetsherzietiing en de
iii dat kader toegezegde Oilderzoek iiaar de wetiselijkheid vati ministerifle veratitwoordelijkhi.id Gtap voorstapiii devers ukkelitigraak te. Deaatitastitig vaii dezuivere

dmaicht vati de Koni,ig via ministerifle verantwoordelijkheid zou zo worden
voorko,iieii. 1)eze almacht kon overigetis ook latigs andere weg, bijvoorbeeld via

uitsprakeii \·ati de eindelijk op re ricliten Hoge Raad. worden itigeperkt, eeti
scenario dat Van Maane,1 uiteraard zou tegetigaaii. Hij deed dat door te voorkometi
dat de Hoge R.,ad 'behoedend' werd.

1. Handhaving van de prealabele soevereiniteit
Vati Maatieti liad ditidelijk sc-bool geniaake bij de hoveli,ig-professor Vall Asseti.
.„
1)iens (atioiliellie) brocht,re over petities r .iii eilid 1829' was ook goed gevalleti
bij Wille,11 1, getilige een uitlatitig vati Vall Maanen

1.1,

"'

Hoc,fdsttik 9. paragraaf 3, putit 2.
1 C: J.

va,1 Asse,H. Ht·t (_)1,1,·r·t,(ec der Pc·titic·,1 mii, de St,mit- C:ctic·r,wl of (ic-schirdk,indiec r"

RIT,skimdier 1 7,/reeine pan.lrt. /6/ di·r,eninditir, Leide,1 1829. Voor de lyrische reactie vati Vati
Maatien, zie diens brief-aa,i Vati A<sen van 28 iiovetiiber 1829, NA Van Hogetidorp. 24)5.1)e

hoogleraar Tyclenia n tioetiide deze publicatie vati Van Asseti eet} 'arglistig, sofistisch, chicatieus
boek'. (iroeii vali Pnilsterer Brictit,iss ·/tile 1. RAP 58, p. 229.

MiNIJIPRIELL VE.11.ANIWI)()Ill)Lilli<11Ell) 18311-1832
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"Hij heeft mij en 111ij,1 11ieester (Wille,11 1. PvV) de deur opellgezet roor eene
uitleggitig van de Grotidwet. zo,113 wij ze weti clieti. Hij heeft door zijn art. 161 de
deitr opetigezet, "ll,1

Iii 183(, was de atkeer vaii een absolute Koniiig iii het Noordeti echter zo groot
gewordeii dat Vati Asseti er iiiet meer over duitile te publicereti. Op 4 mei 183()
sc lireet- h ij ,),111 V.111 M aaiieti :

"Eeti opreclit vrie,id'"2 heeft mij gebedeii oiii eeti betoog dat ZOO tegeil het algenieeli
gevoelen streed, niet dati na zeer rijp beraad iii het licht te geveti, wijl ik mij voor de
toeko,iist otibruikbaar zoude make,1 eil de Leidsche Akademie iii ee,1 kwaile„ reuk
gaaii breligeli. 1 )it houdt mij voor het tegetiwooidige terug „
1• .3

Vati Assen doelde op zijii opstel: 'De Souvereitiiteit iiiet uit de Grc)tidwet, tiiaar de
Grotid,vet gebouwd op het beginsel der opgedrageti Sotivereitiiteit:'"4 1)eze titel
typeerde Vati Assen als een aanhatiger vati de prealabele soevereiiiiteit. Ook al
publiceerde hij dit opstel tiiet, het stak Vaii Assen dat de Belgeti grote twijtilhaddeii
weteii te zaaieti over de inachtsbasis van Willetii I. Geloot-de 113 de atscheidilig de
moliarch vati het gelialveerde konitikrijk nog wel in zijn prealabele soevereiii iteit 1
hi eeti 111emorie aati Willetii I van 31) septeii,ber 1830, waariti Van Asseti Belgisclie

kritiek op de soevereitiiteit vati Willem 1 bestreed, schreeihij
Geeil sta.it is denkbaar zotider Souverein maar de Souverein is wel denkbaar zoiider
eetie geschreveiie groiidwet, die de regelen en vortiien aa,igeeft, waarnaar hij moet
1·egereti. Uwe Majesteit itiaakte de Vereenigde C;eweste,1, die zich v.iii de Fralisclie
heers,-happij afscheurdeli tot eelieli vrijeii onatliatikelijke,i staat, door het aaiivaarile,1
der Souvereiniteit. Deze Oppertiiag,t, zolider welke de toestaild del· Vereeiligle
(;ewesteti utizeker zi,udezijii gebleveti istiiet bijeenige C;rotidwet.idii Uwe Majesteit
opgedragell, maar de tioodeii e:i behoette vai, eeti volk. dat zoiider het Huih ,·all
C) raiije ge w herstel kolide wachteii, verpliclite U.M., 0111 de liefile eii het vertri,u,veil
vaii liet volk gchoor te geven eli ile teugels der lieerschappij optetienieli. 1) e grolidwet
vaii 1814 is Lip whriftelijk bevel vati U.M. als Sotivereiti Vorst olitwoipeli (...) De
(;rondwet is alzoo het uitvloeiscl uit de Sotivereiniteit die zich zelveli deze bepaa|de

vorliieti eli regeleii heeft willett voorbihrijveti, oiii alleli scI]ijii vaii ovenizagt te
vermudell

" 1.,i

1)eze teks[ verscheeti eeii tiiaatid later meet· uitgewerkt in eeii deze keer 11iet
anotiienie brochure.""' Van Assell had kennelijk geet) reputatie illeer te verliezeil.

'"' Tegen de schootivader van Van Assen, volgens cell oilgedateerile brief vati Vati Assen aa,1
L„zac, die deze op 26 ju ni 1 831 I had beatitwoord. Art. 161 was het grotidwets,irtikel ii izake
het petitierecht; vgl. Groe,1 vali l'ritihterer, Bric/it,i:;,·ch,W, 1,1 (;1' 58, p. 247.
'"' Was dit welliclit Luzac?, vgl. dietis rede in H71- 1 829-1 83(j, p. 143-144.
t"
(;roeti vall lirilisterer, Bric/il,issi·liti.<I, 1,1 (;1) 58. p. 328. tic,ot I.
Vati Asseii publiceerile liiet, ee„ tiiaiiuscript heb ik niet kitcilieti tracereii.
1.,4

"" 1)eze tekit iii C,roeii vali l'ritisterer, Hric/it,issi·li,W, 1. 11.(;1' 58, p. 785-79(1: kopie iii NA.
Joriiseli, 56K.
'

"

C: J. vaii Asseti 11 ;·uk,·,i lierimieri,(ecit en .'latiti·t·kt·,ii,1$·,1 itirde d,wt·n vim Ni·der/citids ht·rstt·/litte, 11,
Leide,1 octi,ber 1830. iii dit stuk kati het gei,oe,1ide 'kleiti opstel' vati Vati Asse,i verwerkt
ziji i; aldus ook C ole i ibraiider, u·d,·ilks til kketi IX-2- p. LXXXII. He eli Vati M.tatieti deze tekst

v )orafgaal,d aa 11 de public·atic bilgesteld, zoals hij dat ook de ed tiiet Vati Assetis brochure over
de H ,ge 1 .tad?
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Zoi-geii „\·ei· eeti 11)ogelijke \ er.irideritig iii de op\·acting v:iii Willetii I n·areti ecliter

otigegrotid. 1)it blijkt uit het begiti \·ati ceii iiotitie \·ati Wille,11 I persootilijk uit
1832. bewaard bij de Qtukketi-C-,iti,ie,iiati (zie otider), dat als volgr luidde:
- 1.1)e iii 18 1.3 pia,ir, gehad hebbe,ide opdracht der Souvereitiiteit lieeft plaatj gehad

zi,Iider coitditilii eti heeft itidertijd de Kntiiiig bij het a.im·a:irdeti derzelre bet
,·crlatigeli geuit cleeze teii gcv()|ge vati eelie ,·aft te ste||eli (;rond,i it uit te ciete,le,1.
Hieri,p gegroiid licett de Koilitig (heeft) Keli.ilideld eii i4 1,ij de orgaliisatie r.iii deli
St.1.it eii verilere bepaliligeii hier citittretid alti,of vati het begitisel ilitgeg,1.111, dat alle
befte, 11 iii iliget i eii schikkiii g vali lic)ven iia Iii tiede 11 en iii et (,!11 gekeerd vati lienedeti

ti.i.ir boreti behoordeti te geschieiten. Het gerolg hierv;iii ic dat de Koliilig ot- het
Kotittigdoiii orider .ils de gl·i>lid\ ·et A eli deeze ile voonc-hrift \\·.,ar deeze zig
111<ict i·iclitell eli w.1,1, op .ille verdere ill<ti llilige 11 rliftell.

1"rl

-1.1

1-) eze 11 (,tit i e d r,1.1 gt wei isw aa r ge e ti d i til iii, til aa r il it h et doo r St eti r t i i et ge p 1i blic ee r-

de decl er\·ati blijkt met zekei-heid dat het ee,1 reactie wa:s op eeii advies vati Vati
M.iaticti uit 1832 over eeti v 00 rste I tc,t grotid„ etslierzietii tig vati E. C atilietiiati (zie
hit'i 11.1).

Het fpreekt vatizelf d,it tia I I dece,iibei· 1829 vi,or Willeiii I eti V.1,1 Maatieii
m ill ifterieli verall trrc„,rdelii k h ei d iii h et N (10 rdeii taboe bleet-tot a,111 de at-+cheidin g.

Hoe praktiGch Wille,ii I ecliter ko,1 „tiiga,111 i,ietgrcite priticipes werd stiel duidelijk
1)e .TR,-hei,li,ig rati <·i,id atigzistur 1 8311 was tiatiwelijks ee,i m iatid ozid of-de Pritis
\ ati Oratije bc,od met iliste111111itig vali zijii vader vrijwillig :ian wat de Belgeti si,ids
1815 geweigerd was. Litz.ic 1117.ikte er zich kwaad over iii een briefaa,1 Vati Asseti
\ ,111 16 oktober 183(1:
7 )c P riti: \·,1 i i (14.m le 1 geeft deii 5 Ide Ii I ce 11 e pro c knizatie uit. laat bet oticlerwijs r rijl

geeft de ilii,i„teriele \·eralit\.c,„rcleli.ikheid! \·rijheid \·ati ta,71! dejuri-ii et) g.tilt 111, pciur

ioiiible il'lizilililitb (...) ger·aiigetieti bezocke,i, ii,oordetiaars eii lir.itidsticliters (...)
Ik „·ar lierei- cli ,ctil,ippel· d.iii Kotihig of vi,ist op Zulke voi,rw.,ardeti."

2. De gehei,ne commissie-Canneman van 1832
.1 .

./

1 )e ti· i t e l l

Wa.irscllij,ilijk iii deceii,ber 1831 deed Elias (:antienia,i (1777-1861) aaii Willeiii
I Ile[ .1.ilibic{ tot het cliltwerpell ,·all ceii ilieli Fr'e ( Iloildn et. C.11111eillall Ir·.1< iii de
Fratise tud secretarif-getier.1.11 vaii Fitiaiicieti geweest. Hij werd oiider Wille„i I eeti

NA. Ata.it..ecretarie. 6(164.1) it betc,(ig lijkt fterk tip dat v.iii Wille,11 I vati 2 decettilier 1 829.
11 ien·(,c,r geciteerd iii lic>oldst,1 k 5. pai·.igraaf- 2. pti lit 2. J . Ate zir. ' 1 )ck'11 liic 11 re 11 betreffelide het

oli t+t.lati iler ( ; rc,lidwet v.111 1 H I 4 : 8.11( ;H (7H) . 1964. p . 269- 2711. plibl iceerde c leclitf ee li

kleiti decl r.i,1 de betreffe,ide eigenlia,idige tiotitie: deze befto,id uit vi.il- relle,1 e,1 \\.74
liliden-erileeld iii zes pilliten. w.Iarili Wille,1 I reageerdi op het advies vali Vali Maalieli \·.Iii
3 I j.1,11,ari 1 832 (iliet te venvarren met eeli tweede mititie ran Wille,11 I v.111 13 putiten (,p
I·ier I·elle,i iii clezelfile .irchietii):ip)
K.1111iegieter, '(:oticept-gr(,lidwet'. B.1 /H(1, (52) l c)31, p. 2 1-1 7 2.A l l e releva,ite stu kkeii sta.ill
iii dir artike| :'titedrukt: belial,·e eet, (tweede) advies rai) V.iii Ma.Ineti, zie d.iar,·c)cir:
C ;t·th·til,sttiL, 7·ti, X-5-p. 113- 12(1.
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blati\ve tiiaatidag (tioveniber 1813-april 1814) tiiitiister vati Fitiaiicieiji'*'eii w.Klater
tevetis ecti tijd lid vati de Tweede-K.itiier. Hij 11.1111 zelt'het lititiatiet' e,1 sprak

claarover iiiet De Mey vati Streetkerk. 1)it leidde al de volgeilde dag tot eeti
Liittiodigitig vati Willctii 1, die voorlopig op zijii aatibod iiigitig. Willelii 1 stotid wii
(:antietiiati toe 0111 zijti ilitgatigspunteli op papier te zette,i. 1)e otiged.ikerde
111einorie vati ('aiine,11:111 :1,111 Willeni 1, eeti sc,ort vati sitilatiesc|lets 111et ilitgatigsputi-

ten (p. 31 t/111 39), tizoet datere,i van voor 8 jaiii,ari 1832, oilidat deze op clie dag
c)i11 advies :lati Vati Maillieii ti)egitlg. V.111 Maanelis advies was lit' 4.itiet, waar<)p

Willeni I ook advies vroegaan staatsra.id Vati (ietiiiep, dieaatiraadde eeti cotiitizissie
te belioetiierl (3 maart).
Er volgde till, tegell het advie:, ,·ati Vati Maatieti iii, eeti strikt gelieitiie opdraclit tot

liet 111:iketi v,iii voorstelleii tc,t gic,tidwetshi'izieiliiig, te otitwerpeti dc,oi ecti
drieiiiatijcli:ip, bestaatide uit E. Catitictiiaii, M. Piepers eti H. \·ati Royeti. War
Wille,ii I berroog toI de opdracht is dilister.- Ot Vati Maatieti wist vati de opdracht
A tiiet bekend. Zeker is dat hij tiiet wist aail wie deze gegeveii was. Hij zijii eerste
ketitiibm,Iking met het otitwerp, dat vi,or 16 jutii 18.32 gereed itioet zijn ge\veest.
iic,teerde Vati Maatieti 'detikelijk vati Vati Ass,eti' Vati Maaticti ke,*ide zicli te ge 11
liet otitwerp, ook al votid hij dir het beste eti bruikbaarste dat hij ketide.
Willetii 1 lier zicli over dit otitwerp advisereii. wat hij voorzover beke,id iliet deed

met het olitwerp-V:iii P.ibst, tiiaar daariia kwalli het iii eeti ijzereti kist. Het
otitwerp-(11111cili.111 speelde verder geell rol, c,ok niet bij de grond\\·etslierzietiitig

vaii 184(). Het heette dat Willetii I zicli tegetiover hetii meer veranderitigsgezitid
t<,oride, dati algeilieeti werd gelootil.
2111

b. Lekte de opdracht uit?
Uit zijii brief-aaii Vaii Assen vati 24111.,art 1832 blijkt d.u Luzac vati diverse katiten

liad gehoord dat Vati Assen de opdraclit had eeti otitwerpcotistitutie te schrijven!
Hij hoopte, schreefhij (zoals gebruikelijk zotidereeti blad vourde illoild te licilleli),
door Van Asseti "llit lien aligst gered te worileil" Waii[ eeli otitwerp-Vati Asseii
zoii wel ziliver vail t.1.,1 eri vortii zijn, 111.1.ir ilihoitdelijk 11iet aaii Liizaci eiseti
vc,ldoeti. Deze schreet-.1111 Vati Asseti:
"die liberale k 0 I kjes uit uwe pal i bevalle 11 iii U iliet best. 1 ) e li illisteriele veratit,i uordelijkheid, de ,·rijheid vaii de drukpers, lie plibliciteit der debatteti Zoudell \\·el zeker
„ '12
behoildeti blijveti cit-itigevoerd wordeti. Maar hi,e? c'est utie autre questic)11.
Het gerucht had eeii teitelij ke g m tid. Vati Asseti. die eeti vertrou weli 11 g e 11 advifeur

vati Wille,ii I wah gewordeti, had juist iii inaart 1832 eeti tiietiiorie over grotidwetsherzietiliig bij de Kotiing ingediend, waariti hu ook de mitiisteriBle veratitwoorde-

"'" M. vai, Leeui\·eti-Catitietiiati, 'Mitiister tegen wil e„ dailk?' iii

Et·,i R,rsh·411, an-hiparis, cy,sw#,·,1

i·,„ir Beril,11·,1 11 Pit·hkri,lk, Z\\·olle 211()3. p. 2(14-21)9.

2"' Katiliegieter Zoclit 11.tar de aalileklitig v >or dc opdracht eti vertiieldt eeti raaclsel.ichtige
verwyzilig : " 1 )c aa Ii|eici i l ig te vii iliell, Zi) gel 11 eeild \\,orilt, iii het travail \·.1 11 bari,11 Selb v. "

(C:.13. Selby, 1)ectis gezatit iii ikii Haag 18211-IH42). Hij vi,tid geeii verbatid (p. 25-26).
2' ' A.(; .(.Alhclle, Leve,101,cricht (:atitieiital 1, H.11.\7. 1862. p. 96. Het be3£,1.iii r.iii her i,litierr-

(:aillicillati \\'el-d iii 1862 heketill. maar de stukketi bleve,i l,litoegatikelijk tl,t 1928.
21" Ull Leide,1. collecrie Luzae. brietwisse'lilig Luzac-Vati Asseti, Bl'L 1 562.
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lijklieid beliandelde.- Was het toeral dat V.iii Asseti uitgereketid op dat tiiotiietit
eezi dergelijk ftiik bij Wille,ii I itidietide? Vati 11.oyeti, lid vati de co,71111iffieC,ilitieiii.iii. die op dat tiioiiietit bezig was 11iet het otitwerpen val) eeti nieitwe
(;rc,tid\\·et, was de ic-hoon\,ider vati Vati AKiti. Het is bepaald iliet olidenkbaardat
Vati Affeti. hetzij \·ia Van lioyeti. hetzij \·ia Vaii Ma.iticii, hetzij via de Pritis v.111
Orailje. rati wie hij op dat momitit secretaris was. veriioliieti had vaii het geheitiie
pr<).ject-Calitie111,iii.

V.iii Maa,ieti had al in januari het idee vati ee,i nieuwe (;mtidwet rierkant vati de
h.ilid gewezeti. iii.,ar vergeet-s. Vati Asseti was roor hem de idecile Iiian voor eeti
11 i e i,\re poging 0111 Willeni I vati zijn desastretize plan afte bretigen. H et advie0 vati

Vaii Ageti kw.im iii essetitie tieer op :ifu·ijzing vati gro,idwetsherzietiitig ei, ill elk
ge\·al geeli iliell,ve ;rondwet. Maar hoe viel dat te verzoetieti met de toezeggitig
\·ati feti herzienitig door Wille,11 I a.in de Katiier iii jatitiari 1831 7 1)ie telde 11iet
111cer. u hreet-Val) Asseti. watit daarbij \\·as Iing ititgegaan vaii ee,i politieke e,1/(,t
adi,ii,iktratieve <cheiding v.iii Noord eii Zi,id. terwijl i,imiddels ec,i andere sittiatic
\ .is otitst.iati. wa.irbij sprake was vati at-staiid van het Ziliden.
V.iii A< et, gitig ook iii op tiiiiii sterifle veratitwoordelijkheid:
'Al „-at orir ilit pillit ,·66r cti tegeti gefi·|ireret, is. heeft de za.ik 11(ig iliet tot die
di,idelijkheid grbr,igt, dat iemai,d ze U geredelijk zou kull,le,1 bes, hrijveli.'
Er\Lareti er diebeweerdeti dat detlliii isteriele veratitwc,ordelijkheid iii art. 177 (;rw.
1815 geschreveti stoxid en er waren er die op grand van dat artikel bewezen dat ze
met hestc,lid.1"+ Vati Assell citc'L'i·de vervolgetis Van Hoge,idorp-"" eti coticludeerde
dat dietis aaiiklaclitrecht eeti zeer bescheideii lilinisterille veratitwoordelijkheid
iiihield. Va,1 Hogenciorp had geweze,1 op eeti nadere wet. [)it was volgens Va,1
Asset) eeti str.it-,r·et, die eerst geliiaakt Zoll litneten wordeti, voordat de Hoge Raad
0,·er d.ideti vati a.itigeklaigde liii,listers zoil 111(,geii ourdele,i. V.iii Assen. zo blijkt
hicri,it, heeft 11(loit de bednelitig ran Vati Hoge,idc,rp begrepeti.
c. V.111 Maatietif eerfte advies itizake (:atitietiia,7 vati 3 I jaiitiari 1832
V.1,1 M .iatieli keercie zich tegell de ationietiie situatieschets rati C atitictiian op zeer
priticipifle gi·otideii. 1)eze itclcle een 11ieit\\·c (irotidwet Focir er, .111 uitgaaticle dat
de be<ta.,iide autotiiatisch zou vervalleii bij ee,i t-ormaliseritig vati de at-scheidi,ig. 1)it

waf ook de tiieiiitig van Willetii I. Want de fraag was hoc verder te gaati met het
N (,0 1-den. .ils ec 11 tior,11.,le gr„ i idwetsherzie iiing niet 111 ogelij k was ofte ricka,it? Wat

nareti dati tiog de optief? Wille!11 I whreet-iti de boveii al geciteerde tiotitic:
„.
W.11}lieer dlif ver.iliderilige,i (,Ii\·ertitijdelijk zijn eti de wijze viii beralitig eti
u i tv )cri ti g de rz el ve ii i e t ge h e e l overee 11 k o ii i tig de gro ii d we t k ii !} ii e 11 ge <cli i ed e ii ot

ileeze ,·o„r oililit,·cierelijk te lic,uden zi.iii. ook het putit der wettigheid otiderwerp

J. ' NA. Staitffecret.irie. (,(162. (:J. \'.111 Asse:i. tilatiuscript: 'lets over liet ben'orine,1 der
(;rc,idwet lia Jet) atitalid der Zililielijke (,e\\·esteti.' iii pi,tlocici: inaart 1 832. unk aaiiwezig

iii NA. Ji,ri eli. 77.56gg
3 + Het \-eirchil ttiffeli degeneli die de (;i·(mdwet 11% eeti s.i,11eliwerkingsiticidel Lip\·atteii eli zij
die d,it i,iet dedeii.
'" /fil</rile< 11. H. p. 251 eti 4(17.
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\'ati strud i ot k.iii worileti. koomr titet de jitre rcrug Lic st.1.it r.111 zakeii vi,cir de
Groililiverbl'xt.1.lillie.- i* zlilkviiieti)\·ei·cetikolii+tigdC begii13elcii\\·a .irii.i .illcs licv,i.it
eti ()\'el·ectiki)1110tig Lie ge3ihifilellih. eli k.2,1 dat Illidliel V.111 .itkititit .111 lict cei,ig
'Hi

w i)rde 1 1 besclw Li,#·d, 01 it Lie zaa kcli L) p cclie spoediMe wijze te scliikke i i e,1 eetie trillilig

it, de 111.lat%chappij ilie j.treti zoude clureii eii \relker gevolgeti voi,r ilezelve zig Ilier
latei) bereketieii, dog raitipz.ilig killiliell Zijil. rl) )r te ko,]ieti.

sitiipel eeti i}ieriwe (;rotid\vet geveti eti de utide
ititrekketi?, vrcieg Willetii I zich kortoiii ati Volgetis Vati Maatieti iiiet. Hij bestreed

Kati ik bij al die complicaties

11iet

de stelling vati ('atinenwn dat het volk zedelijk dood zou zijii als allergevaarlijkst (p
33,45).Iii dat geval zou volgetis lietii de basis voor cle soevereitiikit als zodatiig zijii
vervalleti. Vati Maaneti, zo blijkt, hield, bmder dit te tioemwi, colisequok vast ami
de aativaarditig van de soevereinteit d„„r Willein I op 2 december I HI.3, het
mi,nietit dat het volk zich aaii heiii had otiderworpeti. 1,1 zij,1 opvattitig kotidell de
soevereitiiteit eti het otideni·orpeii volk niet los van elkaar best,1.111. Vati Maatieti
schi-eef bij deze gelegetiheid iii 1832 dat Willetii I de eerste vertegetiwoordiger was
vati het liele volk, de Staten-Gener.1.11 was claarvati liiet de i,its|uitetide vertegiti-

wooidiger. 1)e basis v.,ii de soevereitiiteit vati Willeiii 1 was vcr\\10(,rd iii de
bestaaiide Grotidwet. Hij tiiocht die volgetis Vati Maatieti tiiet iii de waagschaal
stelleti, net zo liiiti als de erti,pvolgitig, die geheel vail de Groiidwet vati 1815 atliitig.
Vati Maatien achtte da.irc,iii alleeti eeti herzietiing van de Grotidwet acceptabel e,1
die zou zeer belioedz.1.1111 111oeteli ;forde'11 a.itigepakt, opd.it daarbij de gi-ow
grotidslageti vaii de Grotidwetteti vati 1814 eti 1815 allerzorgvt,ldigst zoi,deti wordeii
bewaard (p. 47)
Van Maaneti ste,iide, niet onbegrijpelijk, ill niet de volgende frase van Catitienian:
"1)e kolitlig, \\·telis sotivereli gezag titet sterft 111et liet vervallell der C;ri)lid\vet." (p.
),7

37).-

1)ie aantiierkitig iii de metiiorie was volgetis Vati Maatieii wei ji,ist, tiia.ir
"ik zouile iii geelieli deele verzekereti jurveti, d,it veleli vati heti. clie hetzij ill licil
pri)'ilicialeii, hetzij iii det, Uitsluitelill zi,gendatitileti liberaleii geest, groote verai,ileritigeti iii,le hootilbest.ilidilee|eli iler(,roticif\·et\'er|.11)Keti, titetilie.1.ililiierki,ig Zullell
iii,telilitieli. (...) her Ki>liitigscli.ip iii her Hui, \·,111 (.)ratije-N.1-.111, de, Kl,ililigh
wuvereill gezag ei, regteli. et) de ertopvolging moeteii blijveti buiteii.ille bcreik \·ati
twijfel et, oi,derzock"(p. 48).2"h
Met atidere woordeti de prealabele Aoevereitii[eit lag zwaar onder vilitreli Vati

Maaiieii w* zich daar maar al te goed vati bew,ist. Hij reali5eerde zicli dat eeti

volledig nieti„·e (ircitidwet, die v.111 dat priticipe ilitgilig, ilooit ZOil wordeti
aaiivaard. Willetii I tiioest daarotii, als het aan Vaii Maanen lag, at-zieti vati een

-"' Ot-Wille,11 I hier retireert Jaii de preal.tbele sc)evereitiiteit is orizeker.
2" Waj de verklaring voc,r lict feit dat Wille,11 1 wel iii zee wilde niet Catmenian welliclit dat hij
heiii As preal.lbele wevereiti erkeild |la,13 W.13 cle (-;rc„idwet dati toch geoctrooicerd?
.
Wille,11 I zette ee,1.ialital bezzi·areti v.111 V.111 M.ialiel) op ee,1 rij. 00'cr ilit pulit iloteerile hij
"ook dat ' Kolliligs Scitiverciti gezag liiet stertt illet de grotidwet. 111.1.,r getwijti'Ill ot- die

atiliierkilig zal if·ordeti tocgejtetitil ili,i,r iliegelie \i'elke gri)ote veral,ileritigeti weiischeii."
Men k.111 hierilit atlcidell dat Willetil I zicli t„eli Ilog wei degeli.ik bew,ist \\'as vall de door
hei}i gcpretelideerde buzi),}ilere 111.ichiJKI-citli151.,g
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tiietiwe (irc,i,dwet, c,tiidat hij daariiiee alles op het spel zoil zetten. Hij h.id de
Tweede Katiierook eeti lierzienitig (11 tiiet eeii tiietiwe (iroridwet belootil (p. 4(4
31). Eeti geheel tileitwe (;rc,ildwet, zo beeft Vati Maaneti ketitielijk gedacht. zou
ilitg:lail van de gedaclite vati eeli verdrag ot- overeetikonist tlisseti Vorst en volk.
Willeiii I z<,11 zich iii dat Kev.11 111(,eteti o,ider\vorpeti aan de Grotidwet eti dat zoii

het eii}de beteketieti vati de prealabele soc,vereitiiteit.

d. Het advies-Vati (;e,itiep
Wille,111 \,·etidde zicli vcr\·c,lgetic 0111 tiiij „tibeketide redetieti niti advies over het
(11it\\·erp-(*,i,1,iemaii tot staatsraad V,111 (;etitiep. l)eze werd op 25 f-ebruciri 1832
'11.

schi-iftelijk (,iii adviesgevraagd overlictoritwerp dathijop 3 iii.1,irt 1832 uitbracht.1).i.iriti viel Van Getitiep over eeti optiierkitig vati C'.atineitiati dat de 111itii9terifle
r·e!·,1 ii tw 00 rdel ijk hei d ee ti kl a ti k vati \v ei n i g hetek eti is ZO 11 Zij n . I n tegeti de e l, sc li reet-

hii,die figittir kwaiii tieerop eeti reclic vati ve to vaii denii iii stersover de k otii tiklij ke
m .ic li t . A h i·et·.71 1 tiz oord el ij k e ti be re cli tba ar r 00 r tii ac lits d alleli k 01 ide ii de i ii i ti i Ate r<

liuti L oiitraseigii weigeren. waardoor het gezag van de Kroon aa,111ierkelilk werd
beperkt. Maar vc,egile hij toe. 11ii schie,i bedoelde Catitietiian wat anders. V.iii
Cietiiiep voelde wei voor eeti tiieuw otitwerp. zij het op te stellen door ee,1 wat
gi-otere cotiimissic. Willetii I zette de zaak door.
e. Het Miit,%·eip v,iii de cc,111111issie-(. alitietii.iii
Het o 11 twerp - C ' a 1111 e 111,111 vall iiiedio l 832 11.ialde tiieer overlioop eli \ras coliserva tie-

z·er dati het r·oc„ ctel-Vati l'abst vati 1831. Het voitiide iii feite ,·ooral eeii poging

c)iii Hilde „ijii ill iliel,We zakketi te gietel] eli deze te \·ocirziell v.,11 eell pa:ir
modertie. 111.,ar loze etiketteii. Het bevatte wei bepalitigell over zaken als contraceigii, k o ti i ii klij ke o lisc h e ii dbaarheid Cart. 6(1) e ti tiiiti isterille veratitwoordelijklieid

iii:i.ir zodatiige dat deze de Kotii,ig tiiet Zot,dell hitidereti Cart. 78). Voor ee,1
parletiieritaire 1.1,iklaclit tegeti eeti tiiinister bij de Hoge lt.aad Cart. 153) wareti
bi-iroorbeeld de ste,ii,ne,i vati drie vierdeii vati de aanwezige Latiddagleden (de
Katiier was o,iigedoopt tot Latiddag) rereist (art. 78). 1).iartiiee was de katis op eeti
aaiik laclit 1111 ii i 1 11aa l eii werd de b ele ids\'rijlieid vaii de K o,i itig,iiaxi, iiaal ges;iii veerd .

Ot Wille!11 I zich wirkelijk iii het oritwerp-Catitie!11711 heeft klitilleti vitiden. is
onbekend. Het bood hetii cle mogelijklieid otii, als het \\·erkelijk liiet zo,ider
mitiisteriele veratitwoordelijkheid kon. eeil z(,datiige vortii daarvati te aa,ivaarde,1,
dat hu er geeti last vati had.
tr V,111 Maa tie tis tweede adries itizake C .,imem.ili ran 29 2,gustils 18322'"

Iii ee,i briefaan Thorbecke vati 1(I .luglistus 1832 schreef Vati Assen.
"1)e belofte van het v raagstu k v.in dem illisteriele verantwoordelijkheid te be h andelen

zit deti Ko,ii,ig dr\·.irscl it, deti iii .1 ag."

Hij h.id Willetii I gezegd: hoe eerder. hoe oiigeraarlijker. Er zat echter gecti schot
iii de zaak. watit Vati Maatiet, bleet- dwars liggeit. 1)eze herhaalde iii zijn tweede

Kii,itiegieter. 'Colicept-grc>lid\\·et', Ii.1/H(:. (52) 1931. p. 51-5').
i"

(:/6·i,k,·titkib ·it. X-5-p. 113- 126,
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advies aan de Koning dat het ontwerp-Catineman niet slecht was, tiiaareen nieuwe

Grondwet was een sprong iii het duister, waarmee de hoofdbestanddelen van de
oude werden aangetast. Hij bleef kortom een nieuwe Grondwet onaanvaardbaar
riskant vinden. Toch leverde hij een uitvoerig commentaar, waarvan enkele
elementen al eerder ter sprake kwanien.
Van Maanen pleitte voor de herinvoering van het woord 'soevereiniteit' in de
Grondwet in plaats van 'kroon' of minstens een combinatie van 'kroon' en
'soevereiniteit'. De redenen hiervoor worden hier wat nader uitgewerkt. In de
Grondwet van 1815 kreeg afdeling VI van hoofdstuk 2 (artt. 55 t/m 70) als opschrift:
'Van de magt des konings'. Dit opschrift hielp natuurlijk niet om het woord 'kroon'
van art. 12 als de basis van alle macht van de Konitig op te vatten. Integendeel, het
opschrift wekte juist de suggestie dat in die zesde afdeling alle bevoegdheden van
212
de Koning bij elkaar stonden en dat dus de macht van de kroon daartoe (en
daarinee tot de uitvoerende macht) beperkt was. Er waren volgens Van Maanen
daardoor vervelende complicaties opgetreden
"zullende U.M. zich zeker nog wei herinneren, dat juist die splitsing in onderafdeelingen, en meer bepaaldelijk het ongelukkige (...) opschrift der Vl-de afdeeling van
de magt des Konings, eenige jaren geleden in de vergadering van de Tweede Kallier
der Staten-Generaal aatileiding heeft gegeven tot het toen gemotiveerd systema, dat
de Koning eigenlijk niets anders was dan de uitvoerende magt iti verband tot de toen
21 1

mede opgeworpen leer van scherpe afscheiding van drie onderscheidene staatsmagten,
welk systenia ik destijds naar vermogen heb bestreden en aangetoond, dat de
souvereiniteit en regeering grondwettelijk bij den Koning alleen berusten naar de
constitutioneele beginselen, voleens welke, ten aanzien van sommi,ec bepaaldc ondent,crpen,
bilzonder van wetgeving, liet gemeen overleg der Stateli-Generaal noitans 213gevorderd werd

(curs. PvV). Die splitsing werd dan ook niet gevonden in de Grotidwet van 1814
[waarin in het eerste artikel] het woord souvereiniteit zeer eigenaardiglijk gebezigd
is, hetwelk in de tegenwoordige Grondwet met het woord kroon verwisseld is
geworde n.

„214

Dat kreeg je ervan als er niet naar Van Maanen werd geluisterd, luidde achteraf de
impliciete boodschap aan Willem I. Maar hij, Van Maanen, had in de Kamer (hij
doelde op een rede uit 1827) de juiste grondwettige beginselen van de koninklijke
macht verdedigd en 'aangetoond' waaruit die bestonden. De doormij gecursiveerde
woorden in het citaat bevatten de typerende, machtsformule van de prealabele
soevereiniteit, die door minister van Gobbelschroy, zij het minder compact,
verwoord was in de Tweede Kamer op 20 december 1827,215 en die in de periode
1827-1830 (en in het Noorden zelfs noglang daarna) in alle mogelijke varianten was
verspreid: De Koning is almachtig, behalve dat hij volgens de Grondwet voor

211
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Hoofdstuk 5, paragraaf 2, punt 1.

In de Grondwet van 1814 daarentegen hadden alle bepalingen over de Soeverein en zijii
bevoegdheden (art. 1 t/m 51) in een hoofdstuk bij elkaar gestaan.
Het woordje 'nogtans' wekt de indruk alsof het om een tijdelijke verplichting ging, die ooit
zou aflopen.

314

Gede,ikstukken, X-5-resp. p. 113-114 en 119.
paragraa f 3 , putlt 1

"' Hoofdstuk 7,
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bepaalde onderwerpen, niet natiie bij wetgeving, instemming nodig heeft van de

Staten-Generaal.

Het inoest, aldus Van Maanen iii 1832, afgelopen zijn met die 'twijfelachtige of
216
Deze kweekten en
dubbelzinnige redactien of indeelingen' in de Grotidwet.
217
voedden de verkeerde denkbeelden datde Koning niet over de eigenlijke regering
beschikte of dat hij slechts de ,litvoerende macht was. Van Maanen had iii twee
parlementaire redes last gehad van die 'redactien'. In zijn rede van 10 april 1827, die
hij had geopend met de verdediging van het 'grondwettelijk Koninklijk gezag' had
hij een draai moeten geven aan dat hinderlijke opschrift van afdeling zes van
hoof-dstuk twee.218 Iii zijn rede van 2 deceniber 1828 had hij zich eruit gered door
te zeggen: "wiens Hooge en Koninklijke Magt onder ailderen (curs. PvV) bij de zesde
„219
afdeeling van de Grondwet is vastgesteld.
Het lijkt op het eerste gezicht verbijsterend dat Van Maanen zelfs na de aischeiding
van Belgie in 1830 gewoon op de oude weg dacht te kunnen voortgaan, alsof er
iii eis gebeurd was. Inmiddels had echter iii 1831 de tiendaagse veldtocht tegen de
'niuitende' Belgen plaats gevonden en had het volk zich weer eensgezind rond de
troon van Oranje geschaard. Het klimaat was kortom weer gunstig en als Willeni
I een grondwetsherziening zou doorzetten, dan moest hoe dan ook zijn prealabele
tiiacht worden veilig gesteld. Zolang Willem I hein handhaafde als ministerzou Van
Maatien daarvoor vechten. Hij verwierp nog een ander element van het ontwerpCanneman: de uitdrukkelijke bepaling inzake de koninklijke onschendbaarheid. Als

redeti gaf hij op: in verband met (Cannemans) bepaling inzake ministeriBle
verantwoordelijkheid. Van Maanen was tegen de werkwijze van Canneman, die
inhield dat een concessie gedaan werd inzake principes, niaar dat die principes
vervolgetis niaterieel werden uitgehold. Hij stemde wel in met het ontbindingsrecht
van de Kamerals passend bij ministeri8le veratitwoordelijkheid. Typerend voorlieni
was daarbu wel de toevoeging. ook aanwezig iii boodschap van 11 deceniber 1829,
dat hem die ministeriele verantwoordelijkheid onverschillig was, onidat hij er geen
enkel resultaat van verwaclitte (p. 120). Van Maanen bleefeen nieuwe Grondwet
en de erkenning van de futiele ministeriB le verantwoordelijkheid ten sterkste
ontraden, niaar Willeni I was de baas. Op een kladvelIege, aanwezig in het tweede
advies Van Maanen, schreet-Willem I:
"2. Wijzigingeti vali grotidwet „iet verder uitstrekken behalve hetgeen wat per se
vervaltdati ook verandering van 11' Hoof-dstuk (Grw. 1815, Van Veranderitigen en
Bijvoegsele,1, PvV) ten einde eene andere weg vast te stellen om veralideringen iii
de Grondwet te kuntieti bewerkstelligeri. „221'

116 Gedetikstukken, X-5-p. 119.
217

Opnierkelijk was dat Van Maanen in dit kader verwees naar de artikelen 38 en 51 van de
Constitutie van 18(15, waaruit volgetis heili bleek dat de toenmalige Raadspensionaris al 'de
regeering uitoetende'. Dit was waarschijnlijk ee,i reactie op verwijzingen in de toelichting vari
Catitieniati c.s.
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HTK 1826-1827, p. 363, 1' kolotii boven.
HTK 1828-1829, p. 113-116, tiiet Iiame p. 114.
Willem I vroeg zich af of hij de wijzigingsprocedure niet koti veranderen.
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Hierop afgaande en op het feit dat het ontwerp-C:atineman werd opgeborgen, lijkt
de volgende conclusie gerechtvaardigd. Van Maanen heeft, al dati niet samen met
Van Assen, Willem I in 1832 weteti te weerhouden van het in procedure brengen
van een nieuwe Grondwet, waarin louter lippendienst bewezen zoit zijn aan
mitiisteriele verantwoordelijkheid.
De laatste signalen over ministerifle verantwoordelijkheid in 1832
In de publieke sfeer werd het stil rotid de ministeriele verantwoordelijkheid. Een

g.

prijsvraa g daarover die, blijkens een brief van medio 1832 aan een deelnemer, was

uitgeschreven. werd kennelijk afgeblazen.22' Een vertaling van teri staatsrechtelijk
boek uit het Duits, sterk beinvloed door Benjamin Constant, gingniet door.221 Men
protesteerde datjaarnog wel tegen het herlevende absoltitisme. In het Advi'rtentiebtad
van 11 april 1832 (p. 2) bijvoorbeeld werd het regeringsblad het Jo,ir,ial de la Haye
aatigevallen, dat "vertrouwen, rust, stilzwijgen en behoud" vorderde. Wij zullen de
proclamatie van 2 deceniber 1813 behouden,luidde de reactie, die een soevereiniteit
meteen wijze constitutie beloofde. Niet een "zoogenaanid nionarchaal ofgoddelijk
„221
regt, daar niemand den oorsprong van zou kunnen aatiduiden.
In de aflevering
van 3() mei 1832 sprak het blad van ee,i dwaas en onzinnig gezwets over het
Monarchaal begitisel, maar de belangstelling voor dergelijke kritiek liep zo hard terug
dat het blad, net als andere politieke bladen als de Noordstaren de Standaard rond die
tijd. eind 1832 , ter ziele zoii gaan. Do,iker Curtius schreef begin 1833 in zij ri derde
C:cnitictizaine brief (P. 10)
"want zoo wij dezelfde wapetieti gebruiken als D. (iemand die artikelen schreef iii
hetlournal de 12 H aye. PvV), dan hebben wij te duchten de toepassing van het Besluit
van 1 1 October 1830 en de gelegenheidswet van 3 Noveinber 183(1. ·,224
Madden we iii 1830 maar het voorstel-Warin aativaard, zei Luzac in 1845 in de
Tweede Kamer, datzoil ons honderden miljoenen guldens, dien„ zwaarop hetland
drtikken, hebben bespaard (p. 457-458). Maar dat gebeurde niet en van 1831 tot
1839 was, vervolgde Luzac, de Kanier volgzaani en gedwee. In die periode

--'

Particuliere briefover ininisteri8le verantwoordelijkheid van een otibekende van 8 juli 1832,
UB Amsterdam, H. 87. De slotregels, in een andere hatid dan de tekst. lijken Van Tydenian.
1)eze had, schreet-hij in een brief van 9 juni 1832 aan R.Bell, ondanks alle discussies van voor
eli lia augustus 183() 'zijn brochure' over niinisteriele verantwoordelijkheid niet geschreven.
Hu koos er-voor 0,11 te zwugen ('in dubiis abstine'). NA, Rliell. 121.
222 Briefvan F.C. I)otiker Curtius aan Tydeman van 25 augustils 1832, Gemeentearchief Leiden.
Tydeman. 123. Het betrot- Johan (.hristiaan Freiherni von Aretin. Smatsredit der

223

constinitionellen Al,inarchir, decl 1, Altenburg 1824. Von Aretin overleed in 1824; zijn werk
werd voortgezet door de tiieer cotiservatieve Karl voii liotteck, die decl 2 liet verschijtien iii
twee delen, Altenburg 1827 en 1828.
Ik letterlijke tekst luidde: "Wij zulle,1 behouden wat wij hebben - het Koninklijke woord
(proclaniatie van den Koning, St,iats-co,trant, van den 21) ecember 1813. No 2)., hetwelk o,izc

priiheid en de ti,aarl,orgi,W derze Ive tege,1 vol.,ide moselijke mislintiken door ec,te Ill/Ze Coilstiftitte. als
voorwaarde heeft gesteld van de aanvaarding der door ons, en door Keen zogenaaind
niotiarchaal of goddelijk regt, daar tiiemand den oorsprong van zou kuntiei, aanduiden,
opgedragene Souverei,iiteit, e«elijk m onhemepelilk
21' Al eerder geciteerde regelgeving die voorstatiders en begunstigers van de opstand strafbaar

maakte en die ook teget, de pers kon worden gebruikt.

HoOF[)STUK 1(1

392

hanteerde de regering een bepaalde tactiek. Telketisals zij vreesde dade Kanierillet
klein om een eitidschikkitig inzake Belgia zou vragen of- op de vervulling van de
belofte van grotidwetsherziening zoit aandringen, stuurde zij minister Verstolk iiaar
de Kamer. Deze deelde dan het nieuws niee dat hij kwijt wilde. HU verliet volgetis
Luzac echter steeds de vergaderzaal voordat de Kamer de kans kreeg hem pertitielit
aan de gedane toezeggingen te herinneren (p. 458).

3. Het uitstel van de Hoge Raad
De atscheiding heropende de discussie over de rol van de Hoge Raad. hi zijn
atlevering van 16 september 183(}stelde de Bi)e,ikorfdezelt-de vragen aan de orde die
Willem 1 van\\·ege de at-scheiding twee dagen eerder aan de Tweede Kamer had
voorgelegd. De eerste vraag luidde ofhet nodig was om de tiationale itistellitigeti
te wijzigen? Bedoelde hij de Grondwet, vroeg het blad? Dit lag voor de hand, maar
daariti lag volgetis de Biien korf niet de oorzaak van de gebeurtei,isseti, die lag iii

persolie,1, al was het niet de persooti van de Kolling. Men Inoest tertiggaan tiaar de
gebeurtenissen van 1813 en 1815 eti dati zou nieti zien dat onze instellingen goed
eli inild waren, tiiaar dat zij "alleen door eene verkeerde uitlegging van aard eti
natuur zijn veratiderd." Het blad beriep zich op de proclamatie van Willetii I
waarniee de otitwerp-(;rondwet vati 1815 iii het Zuiden was gepresenteerd.215
Daarin stotid otider nieer:
"Het (o,itwerp vati grotidwet) vestigt DE VERI)EELIN(; VAN HET C;EZA(; op
deti grotidslag vati beveiligende, eii dell Nederlandereii altijd dierbare i, i s t e 1 I i i i ge I i .

Het erkent vooral de onalliankelijkheid van de REGTEILLUKE MAGT."226
Hoe was deze tekst te rijitieti nier de latere ativijzilig vail de trias door de ininisters?
1,0 Bile,ikor/-constateerde terecht dat de regering zijii oorspronkelijke standpunt los

gelaten had eti dat de otiathankelijkheid vati de recliterluke macht geweld was
aatiged.aati. Hoe lang wachete niell trouwens a| niet op de Hoge Raad? De klachten
over het uitblijven daarvati, vroeger voorbehoudeti aan het Zuideti, waren 1111 die
van het Noorden gewordeti eii mell had ook een vaag verinoedeii dat het uitstel
verband hield met de mitiisteriele verantwoordelijkheid. Het Adveric,iticlitad vali 4
januari 1832 schreeft
"Wie zijn zij. degenen die de Ministeriele verantwoordelijkheid openlijk ontkend,
en daardo ,r oticier aiidere. de Belgen vati oiis atkerig geniaakt hebbell. eli dat er
volgens de (;rolidwet, eeii Hooge Ilaad bestaat, die Ila 17 jaren nog te zoeken i, eii
welligt nimmer gevondeli zal worden, zoo als liu behoort te zijn?"
1)e kritiek van de schrijver was niet zonder grotid, want het was treurig gesteld met
die Hoge Raad. Bij besluit van 5 juli 1830 was bepeald dat de Hoge Raad zou
wordeti higesteldop 15 november 183(). Tot I februari 1831 zou zij geen rechterlijke, maar alleeti adviserende functies vervullen. Op 1 februari 1831 zoudeti de
11ationale wetboeken, de Wet Algemene Bepalingeii eii de Wet R.0. worden

225

/.,

Verwezeii werd naar Stacitscolirant 1815, 173 en bijvoegsel Staarsblad 1815. 11, p. 42.
Deze tekst was eerder in 1827 door Donker Curtius vati Tienhoven gebruikt in zijn brochure
gericht tegen Van Maanens ativijzing vall de trias. Zie hoofdstuk 7, paragrad 1, otider 7.
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18 oktober 1830 werd echter uitstel bekend gemaakt
vatiwege de al-scheiding. Formalisering daarvan volgde in het KB van 5 januari 1831

ingevoerd. Iii de troonrede vati

Stb. 1. Bij nader KB van 24 februari 1831 besloot Willeni I dat de wetboeken eti
de rechterlijke organisatie zouden worden herzien doorde (aangevulde) conimissie
van redactie der nationale wetgeving.317 Een en ander leidde ertoe dat de instelling
van de Hoge Raad weer werd uitgesteld en dat deze uiteindelijk pas in 1838

werkelijk van start zou gaan iii Dell Haag. Van Maanen werd niet de eerste
president, maar zoit minister van justitie blijven, omdat die, zoals hijin 1834 aan
Willem I duidelijk zou niaken, noodzakelijk bleef. Opheffing ervan als palliatief
(zoenoffer, PvV) voor het Zuiden, zoals Van Maanen het tioemde, was tiiet nieer
tiodig.

228

PARAGRAAF 5
AFSLUITENDE BESCHOUWING OVER DE PERIODE 1830-1832

Eindelijk weer baas in eigen huis en daardoor bevrijd van de angst voor Zuidelijke
hegemonie, beleefde het Noordeti van september 183(} totaugustus 1831 een intens
streven naarstaatsrechtelijke hervorniing. Dit streven vornide de natutirlijke reactie
op de niachteloosheid waarmee men het regieni van Willem I tussen 1815 en 1830
had moeten lateii begaan.
Vlak na de a cheiding krege,i Tweede Kanierleden de gelegenheid om ill de Katiier
hun hart te luchten en otithulde Van Alphen de oorzaak vati het ill februari 1829
in de Kamer doorbroketi taboe op de ministeriele veratitwoordelijkheid. Deze figuur
werd iii de laatste 111aanden van 183(I zeer populair. Het was vrijwel iedereen
duidelijk dat er een einde nioest komen aan de autocratie van Willein I en dat dit

de aanvaarding vaii de ministerifle verantwoordelijkheid inipliceerde. Eeri
grondwetsherziening, die vanwege de afscheiding toch onvermijdelijk gewordeti
was, zou het passende kader zijn oni de figitur ondubbelzinnig te regelen. Men was
zich er intussen goed van bewust dat er een groot verschil bestond tussen de
individuele en de collectieve vorm. Deze laatste werd vrij algemeen afgewezen, want

men realiseerde zich dat aanvaarding van die vorin de positie van de Koning
ftindamenteel zou veranderen. Slechts enketingen vonden dat een goed idee. Voor
Willem L die niets voelde voor de erketining, braken er 11ioeilijke tijden aan. Eeti
stoet van personen zou hem gevraagd en ongevraagd, direct of- indirect via
publicaties, adviseren om individuele ministeri2le verantwoordelijkheid te aanvaarden. Via adressen zouden Tweede-Kamerleden hetzelfde doen, om zo de nog vers

iii het geheugeti liggende weigering de figuur te erketineti iii

de

koninklijke

boodschap van 11 december 1829, herzien te krijgen. De greep van Willem I op
de Katiier was echter nog zo sterk dat de meeste Kamerleden nog niet openlijk de
koninklijke wil dorsten te trotseren. Zo kon het naarbititen toe lijke,i alsofer Keen
Kamerineerderheid was voorde erkenning. Dit was een schrale troost voorde Vorst.
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Verburg, Geschic·dritis van hat Aft,zistcne van /ustitie, I. p. 16()-161. 179-180.
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Verburg, (lescitiede,li: van het Ministene van justitie. I, p. \94.
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die ook van de zijde vati een wirwarvaii door hein ingestelde conitiiissies onophoildelijk het ret-reiti te horen kreeg dat hij niet meer om ministerible verantwoordelijk-

heid heen koii. Ja zelts sommige ministers adviseerden hem 'om' te gaan. Ook
vrijwel de hele pers hield onophoudelijk de druk op de ketel, zodat Willetii 1 niet
ontkwani aan het doen vaii een bescheiden concessie. Iii janauari 1831 kwam het
hoge woord eruit. 1)e Grondwet zou wordeti herzien eti in dat kader zou de Koning
zich beraden over de figuur. Willem I liet in 1831 wei eeil ontwerp tot herziening

vati de Grond\vet Illaken door de conimissie-Vati Pabst, niaar onthield dit aan de
Tweede Kainer. Deze liet zich dit aanleunen en toen eenniaal in augustus 1831 de
oorlog verklaard was aaii de Belgen, richtte alle etiergie en haat zich tegeil de
ondatikbare Belgeti. De Konitig realiseerde zich echter dat hij nog niet otitslagen
was van zijn belotte van januari 1831. Daarom liet hij in het geheim in 1832 een
ontwerp voor eeti geheel nieuwe Grondwet schrijven door de commissie-Cannemail. Iii de loop van 1832 zou hij daarover bintlenskatners veel touwtrekken niet
Van Maaneii, die tegen een nouwe Grondwet was. Een ilieuwe Grondwet zoil
vrijwel zeker uitgaan van atidere beginselen dan die van 1815 en daardoor een einde
niakell aan cle prealabele soevereiniteit van Willem I. Deze liet zich door Van
Maatieii atlioudeli vali eeti tiieuwe Grondwet en oilidat de Tweede Kainer niet
verder aatidrotig kori Willetii I het voldoen aan zon belofte op de lange baan
schuiveti.Iii de periode 1832-1839 schaarde het Noorden zich weerbraafachter de
Koning en werd, vatiwege de Belgen, ministeriBle verantwoordelijkheid weer een
eveil groot taboe als dat ill de jareti 1817-1829 het geval was geweest.

HOOFDSTUK 11
Thorbecke over ministeriBle verantwoordelijkheid, 18221838
Thorbecke publiceerde iii 1839 anoniem zijn theorie inzake ministeriele verantwoordelijkheid. Dit hoofdstiik probeert te reconstrueren hoe Thorbecke kennis
gemaakt heeft methetleerstuk eri watzijn opvattingeti daarover waren iii de periode
voor 1839. Hoe stond Thorbecke tegenover het regiem van Willeni I en diens
ontkenning vati ministeriele verantwoordelijkheid? Hieraan gerelateerde onderwerpen zijn: het soevereiniteitsbegrip van Thorbecke, Zijtl voorbereiding op het
schrijven van de Aanteeke,litig op de Groildwet van 1839 eii de denkbeel :len vati
Thorbecke iii vergelijking met die van Dotiker Curtius. Hoe oordeelde Thorbecke
achteraf over cle periode 1815-1830 iii een terugblik uit 186(1?
PARA(;RAAF 1

THORBECKE OVERMINIST'ERIELEVERANTWOORI)El.UKHEll-) INDEJAREN 1822183()

1 Thorbecke in zijn Duitse tijd
Waaruit blijkt dat Thorbecke al v66r 1825, ill aanrakitig moet zijn gekomen met
de figuur van de ministeriele verantwoordelijkheid? In zijn Duitse tijd (182{)-1824),
toen hij nog worstelde niet de vraag of hij zou kiezen tussen filosofie of
geschiedenis,' verdiepte hij zich iii elk geval al bijzonderin de Engelse staatkundige
geschiedenis. Iii het studiejaar 1822-1823 gafhij in Giessen als privaatdocent college
over het tijdvak 1649-1688 in Engeland, dat belangrijk was voor de ontwikkeling
van de ministeriele verantwoordelijkheid. Zijn dictaat had als titel. 'Die politischen
Unrithen Grossbritanniens voil der Hinrichtung Karls I bis zur Thronsbesteigung

Wilhelnis III von Oranien.,1 In 1824 wilde Thorbecke een geschiedkundig werk
over Engeland in de 11' en 12' eeuw plibliceren. Hij leerde zichzelf speciaal
daarvoorde Angelsaksische taal en deed er in 1823 en 1824 maanden lang literatutir-

'

E.H. Kossniatin. De correspondetitie van J.R. Thorbecke. Vier rece,isies, iii Politicke tlworic
ell gesclliedenis, verspreide opstelle,1 en voi,rtirachten, p. 35(\-358.

2

NA. Thorbecke-archief 2.21.161.129; het dictaat beslaat 21(1 bladzijden en is gebaseerd op
literatuurstudie. Bij het inarginaal doomenien van dit ongestructureerde dictaat kreeg ik de
indnik dat Thorbecke daarin nog geen eigen theorie over ministeriEle verantwoordelijkheid
heeft ontvouwd. 1)e nadruk ligt op de ontwikkeling van het Engelse koningschap en hoe de
willekeur van de Stuarts tenslotte ertoe leidde dat Jacobus II werd afgezet ten gunste van
Willem III bij de glorious revolutioti van 1688.
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onderzoek voor in Gllttingen.1 Deze verdieping in

de Engelse staark undige
geschiedetiis was structureel. Iii zijn Bedc,ikinge,i dangaancle het Regt en den Staat Van
1825 vortiide Etigelatid een van de weinige praktijkvoorbeelden ill Zijn betoog.4 Uit
eeti brief aaii zijii ouders van 11 deceniber 1828 blijkt dat Thorbecke al jaren

daarvoor het plati had om samen tiiet zijii vriend Schimnielpemiinck van der Oye
Londen te bezoeken om daar kennis te niaken met het parlement: In een brief-van
26 juni 1829 aan laatstgenoetiide schreet-hij met groot genoegen een boek over de
geschiedenis vati de Engelse constitutie van Hallani gelezen te hebben." Men kati
in t-cite coticluderen dat Thorbecke, net als Vaii Hogendorp, Constatit en Vaii
Meenen, zich bijzonder lietitispireren doorhet voorbeeld van de Engelse constitutionele monarchie. Ik neem daarom aan dat Thorbecke al vroeg iii aanrakitig is

gekonien met de figuur van de niinisteriele verantwoordelijkheid. Net als zijn
getioeinde tijdgenoteii had hij, zo zal later blijken, fundamentele kritiek op de
collectieve niinisteriele verantwoordelijkheid ofde vertrouwetisregel, die zich sitids
1783 had ontwikkeld. Hij beschouwde deze regel als een ontsporing en zou deze
zuti hele leven blijven ativijzen.

2. Thorbecke in Gent; het Gentse collegedictaat 1826-1830
Uit zijn briet-wisseling blijkt dat Thorbecke iii zijn Gentse jaren (1825-183()) de
debatten iii de Fratise Tweede Kwiierbijhield eii dat hij daardoor kemiis maakte tiiet
de opvattingen van Benjamin Constant.7 Ook de colleges die hij in Gent gal w.larin
hij de werking vati de constitutionele nionarchie uiteetizette, kunnen Thorbecke
iii aatirakiiig hebben gebracht lilet de geschrifteti vati de populaire Constant, maar

niets wijst daarop.8 Uit de literatuurlijst, die 1)uyvernian aan de hand van de
literatuurverwijzizigen iii het C:entse dictaat opstelde, blijkt geen verbatid met de
Franse theorie.'
Had Thorbecke wellicht al iii Duitsland (direct of indirect) invloed vati Constant
ondergaan? Drenge toonde de schatplichtigheid van Thorbecke aaii de 1)uitse hoogleraar
Heeren aaii:" Deze laatste heeft, blijkens een publicatie uit 1821, Thorbecke waarschijnlijk niet warin geinaakt voor ministerifle verantwoordeljkheid, noch voor de theorie

'

4

7'horbe,ki·-.·in-/tic/, lI, p. 316 01 325.
E. H. Kossiiiatiti. Thorbecke en het historisme, Politicke thi·orit· Engesdlit·denis, p. 3()6-347. tiiet

mme p. 32(1-321.
5

7'horbecke-Archid 111, p. 316.
Thort,ecke-Archic/ Ill, p. 38(j.
-rhollierke-Anhic/, i I, p. 44)6, eeti briefvati Thorbecke aan Schitiinielpenninck van der Oye van

8

In zon.lanteekening, 2' uitg, 1, p. 195, citeerde hij art. 39 van de Acte additiomiel (22 april
1815), de bepaling inzake n,inisteriele verantwoordelijkheid. Dat Constant van de Acte de
auteur was, was algemeeti bekend. Maar Thorbecke tioenide iii zijn Aanteekening nergens de
tiaaill vall Coilstant.
Thorbecke. Staarsi,Irit ting e,1 staarsbestitur, J.P. Duyvertiian ed. Anihein 119681, p. 117-118.
J.H. Drentje, Thorbecke en het Europese stateiisysteeni vali Alexander Heeren, Tijdschrift voor
(;rschiedrnis 1 1 1 (1998), p. 377-410.

11.1 niaart 1825, waarin hu Colistant niet natne noetiide.

'
W
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van Constant.t 1 Kwam Thorbecke dati iii Belgie tiooit iii contact met volgelingen v.iii

Constant? Dit lijkt onwaarschijtilijk. Hoe het zwijgen over de Fratise eti Belgische
theorie van Thorbecke te verklaren? Bezien we eerst de tiieest relevatite passage over
ministerifle verantwoordelijkheid iii zijn Gentse collegedictaat.

a. De tekst van Thorbecke:
"hi constitutiotiele staten daarentegeti, op het voorbeeld van E,lat·latid. kon/e"
niinisters iii eene nieuwe betrekking, en verkrijgeti eerie,1 veel ruimeren werkkritig
Terwijl na m elijk iii dezestate Ii, inzooverre zij tiiotiarchisch zijn, de regent persoonlijk
boven alle verantwoordelijkheid pleegt te worden gesteld, e,i echter de vrije staat

tege,1 misbruik der uitvoereride magt moet worden beschermd, zoo koint deze
vera,1 tu,oordelijkheid

voor het volk ofde staten, op de ministers, geplaatstaan het hoofd
der onderscheidene vakken van algemeen bestuur, neder. Hieruit volgt dail. dat, ten
einde geene handeling van het algeineen bestuur aari deze verantwoordelijkheid
worde otittrokken, elk dezer handelingen op den na am en de rekenitig vati den eeneti
of atideren minister gebragt wordt, waaraan men zich desnoods houden kunne.
Weshalve in de meeste constitutioneele staten de minister, dien het aangaat, verpligt
is, elke handeling van zijn bestuur te onderteekenen. Waaruit voortvloeit, dat de
regentgeene hatideling kan volvoereti. tenzij eeri deriniii isters zie h bereidwillig tolle.
0,11 er de verantwoordelijkheid van op zich te nemeti. Zoo zijii de mitiisters aaii de
Utie zijde de dienaren des vorsteti; aan de andere de middelaars tusscheti dezen eti
de iiatie of de stateti. Iii gewigtige zaketi plegeti dan ook de ministers als ee,i college
te handelen. ofalthans het besttiurder zaken collegiegewijs voor te bereiden. 1)aartoe
dient in Frankrijk het Cm.,ril drs .lfinistres, iii de Nederlatiden het Collkil dll
Chil, 1,1et. " 1 '

Aldits luiden de vroegste, traceerbare uitlatingeti van Thorbecke over nlizlisterie le
verantwoordelijkheid. De figuur, zo blijkt, heette bij hem een normale, vatizelfsprekende zaak iii een destijds nioderne cotistitutionele nionarchie. Door de verwijzi,ig
naar de Nederlandse Kabinetsraad wekte Thorbecke minstens de indruk dat er iii
de Nederlanden in die jaren al een bepaalde eigeti rol voor ministers was weggelegd.
Bovenclien bracht Thorbecke het Koninkrijk der Nederlatiden onder bij de
constitutionele monarchie811. al ging het daarbij blijkens zijn dictgat om een groep
van 32 Staten, die uitsluitetid gemeeii hadden dat de vorst tegenover zich een

vertegetiwoordiging van het gezamenlijke volk had (p. 19).

"

A.H.L. Heereti. 'Ueber die Entstehung. die Ausbildung und den praktischeti Einfluss der
politischeii Theorieen und die Erhaltung des monarchischen Princips iii detii neuerii Europa',

Vermisdite historische Scliriften. (;Bttingen 1821, 1, p. 365-451. Heeren betoonde zich in dit
artikel tanielijk terughoudend tegenover il li n i st eri 61 e verantwoordelijkheid. Hij was in elk
geval tegen de collectieve vorm. De Kamers behoorden geen invloed te hebben op
betioetiiing eli ontslag van ministers, een opvatting die Thorbecke altijd trouw zou blijveli.
1)e tiaam Cotistatit werd door Heeren niet genoeind. Vgl. ook J.H. Drentje. Thorbecke eeti
filosoofiii de politiek. Anisterdam 2()()4, p. 222.
" Thorbecke, Staatsi,ineti,w, p. 45. De Kabinetsraad kwam, sinds de instelling van de
zogen,aamcie Ministerraad iii 1823, niet tiieer bijeen, maar dit kon Thorbecke ver,iioedelijk
illet wetell.

HOOFI)STUK 11

398

b. Het principe d. ten grotidslag lag aaii de tekst
Volgens het dictaar vati Thorbecke was verantwoordelijkheid atleggen door de
regering inherent aan eei) constitutionele monarchie. Van die staatsvorin was
volkssoevereiniteit (in de betekenis van gemeenschapssoevereiniteit)" het grondbeginsel ot-uitgatigspunt: Een citaat uit het clictaat onderbou\vt dit:
" H et iii it,endit: karak kristii·k be,Vitist'l vati co,istitutiotiet·le state ii is daari n gelege n, dat iliet

bi):oildert' regteii ofee,1 buzotidere wet als het heerschende wordt aangenierk t. maar
dat het polk als hi·t Rehed, als de hoogste eetiheid vati stdat, eli het gezametilijk regt eli
belang des volks aIs het constitueerend begitiseldes staats word t geharid haatid. Waaruit
volgt dat wie ook aan de spits zij gesteld, vorst, adel of rolksvergaderitig, tiiet voor
zijti e eige I e be pa aldeti wil op k oiii e, m 2 1 0 m het ti atioiiaai staatsbestaati, i ii 66,i geheel
vereenigd te vertegenwoordi Keli. 14

Dit nieuwe orgatiisatieprincipe kon, aldus Thorbecke, door constitutionele staten
nie[ nieer wordeti genegeerd. Een constitutionele staat stond voortaaii iIi dielist vall
de politieke gemeenschap eii het algemeen belang, ongeacht de vortil oforganisatie
waarniee met] dat doel trachtte te verwezetilijken. Iii deze Zill was volkssoevereiniteit (lees: gemeenschapssoevereiniteit) voortaan het leidende vertrekpiint voor de
organisatie van de staat. Thorbecke vatte dit begrip niet op iii de betekenis van "alle
macht aaii het volk" 1)ie kreet achtte hu slechts een stellitigname of- het andere
uiterste van vorstelijk absolutisnie. Iii praktijk gebracht tijdens de Franse revolutie
5
liad die kreet alleen maar tot watiorde eii volksdespotistne geleid.
Verantwoording atleggen aan het volk was bij herii verantwoording aan de politieke
geineetischap, dat wil zeggen mn de vertegenwoordigitig daarvan, wat volgens
Thorbecke een tiorliiale zaak Zoil 111Oetell zijil, alsde geineenschap de hoogste maclit
iii de staat was. Maar het Komnkrijk der Nederlanden voldeed in die periode nog
11iet aaii de voorwaardeti en Tliorbecke beperkte zich tor theorie.
I

c. Toelichting op de figuur van Ihorbecke
Hoe kleiti het tekstfrag,iietit ook is, Thorbeckes korte typering van de ministeri2le
verantwoordelijkheid gat-blijk van een veel verder gaand itizicht dati dat vaii Van
Hogendorp. Thorbeckes tekst toonde Keen spoor nicer van vervlechting of
verwarrilig van strafrechteluke eii staatkundige ministerifle verantwoordelijkheid.
Bij hem heldere taal iii plaats van een vage toelichting als bu de 'Schets' vati Vati
Hogendorp. Mitiisters zijn in plaats van de vorst itidividueel verantwoordeluk aan
het parlement, leerde Thorbecke. Huti verantwoordelijkheid blijkt uit hun
contraseigii. De figitur statiit uit Engeland. 1)eze drie hootlizaken werden aaii de
studenten als vanzelt-sprekend gepresenteerd. Geeii woord over strafreclit, strat-of
de Hoge liaad, zodat de nadruk kwam te liggen op de relatie iii itiister-parle m ent.
Thorbecke had de figuur geheel losgeniaakt uit zijn oude strafreclitelijke huls. Hij
kende met andere woorden de les van Constant dat het er bij ministeriele verant-

0
i

4

15

Zie voor het begrip 'volkssoevereiniteit' bij Thorbecke paragraaf 3 hieriia.
Thorbecke, Staaisi,ingtitw, P· 20-21.
De tenii volkssoevereiniteit opgevat als machtsaandui(ling zei hetii niets. Deze leidt tot chaos
zou hu later verklaren.

T HORBEL-KEOVER MINISTERIELE VER ANI WOOR[)F.1111<HEID, 1822-1838

399

woordelijkheid 11iet om ging 111inisters te straffeti, inaar om ze te kiltinen ontslaan.
Hoe Thorbecke tot zijn inziclit kwam, gaf hij niet aan. Het is niet ondenkbaar dat
hij dit zelistandig ontwikkelde zorider daarbij invloed te ondergaati van Constant,
iiiaar waarschijnlijk is dit niet. Constant is volgens de huidige literaturir'h in 1814
werkelijk de eerste geweest iii heel Europa die theoretisch greep wist te krugen op
de Engelse praktijk. Het is niet ondenkbaar dat Thorbecke iii Duitsland al direct of
indirect invloed onderging van Constant. 17 Opvallend is weI dat Thorbecke toeil
niet, evenmin als later, ooit in zijn geschriften ofparlementaire redevoeriiigen over
Constant en zijn theorie sprak.18 De waarschijiilijke reden daarvoor was dat hij
kritiek had op diens theorie. Ook over de in het Zuiden befaamde Observatfur
(1815-1820) en zijn 'beruchte' hoofdredacteur Van Meenen zal men nergens een
spoorbij Thorbecke terugvinden. Hij nalll waarschijtilijk Keen kennis van datblad. 1.
Uit het tekstfragtii ent blijkt dat het Thorbecke, net als Van Hogendorp, ging om
eeti individuele ministerifle verantwoordelijk voor de (groti d)wettiglieid van bestuursdaden tegenover het parlement. Zo noemde hij elders in het dictaat verantwoordelijkheid van Rn persoon voor de kracht van uitvoering te prefereren boven
de zwakke en gebrekkige verantwoordelijkheid voor uitvoering door een college.
Individuele verantwoordelijkheid was volgens hem moderner (p. 39). In een werk
uit 1827 vindt men eeti goede illustratie van Thorbeckes opvatting over collegiaal
en individueel best,tur.
Nietten onregte koestert meri eenig wantrotiweli tell opzigte van alle genootschappeIUke werkzaaniheden: en brengt zich te bilinen de eindeloze, alle veerkracht van
uitvoering verlam m ende, raadplegingen. de langzaamheid en hetgebrek aan eenheid,
waaraan zij getiieerilijk onderhevig Zijil. De veiligste weg, om deze ondeug,leti te

boveti te kotiien. schijnt te wezen, dat alleen het overleg en algelneen beleid
genieerischappelijk, iiiaar de uitvoeritig altoos zooveel mogelijk individuelell zij
weshalve elk zich itiet rene bepaalde. wei o,iischrevene, taak belaste, en daari,iede
zelfstatidig voortga; zoodat verantwoordelijkheid eti eerop heni alleen te huis koinell.

Zie hoofdstuk 3.
w Ee,1 voorbeeld van een Duitse auteur, die zeer sterk door Constant was beinvloed was de in
het vorige hoofdstuk al genoenide: Von Aretin, Stdatsrc'clit der co,istittitiotle//c,1 .'Wi,Iiarchic. dl. L
Alte,iburg 1824. Onzeker is of Thorbecke nog ke,inis kon maken inet dit boek in Duitsland.
Hij kan het echter gelezen hebben in Getit.
" In
zijli Aanteeleening, tweede uitgave, I. p. 195. citeerde Thorbecke art. 72 van de Franse
constitutie van 1799 dat luidde: "Les ministers soiit respotisables, I' de tout acte de
1,·

„,

gouvernement signB par eux, et declar6 inconstitutiotiiiel par le s6nat; 2' de l'inex6cution des
lois et des r6glemens d'administration publique: 3' des ordres particuliers qu'ils ont do,injs,
si ces ordres sont colitraires b la constitution, aux lois et aux rdglemens." Dit artikel drukte
volgetis Thorbecke de verantwoordelijkheid van ministers voorde 'niet-uitvoering' het meest
volledig uit. Hij vergeleek deze tekst niet die van het hien'oor al genoeinde art. 39 Acte
additioii,iel van C:oristant. De tekst vati Ccitistalit was inderdaad zwakker.
De ()bscrvatmr gaf, zoals bleek in hoofdstuk 4. veel informatie over de praktijk in de Tweede
Kanier iii de jaren 1815-182(1. Zou Thorbecke de inhoud van het blad hebben gekend, zou
hij daarvan dan niet vroeg oflaat gebntik gemaakt hebben? 1)e Observatetir was door zun
registers relatief geniakkelijk toegankelijk en Luzac, die vatiaf ongeveer 1836 regelmatig
hoeken e.d. uitleende aan Thorbecke. heschikte. bli ikens de inventaris van zijii bibliotheek.
over de vijfjaargatigen vati de (.)bservateur
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Het is goed. oni zich over algeitieene grondstellitigen te verstaail, Illaar voor het
overige zoude de poging, 0111

eetie

volstrekte en t-ornieele eetistemmigheid te vestigeti,

den voortgatig der oiider,ieming eer verachteren, dail bevorderen. en slechts die
verderfelijke capitulatie tusscheli meening en meetiing ten gevolge hebbeti, waarvan
het resultaat ten lailtste alle houdiiig mist.
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Ministers waren vanwege huti verantwoordelijkheid verplicht de besluiten vati de
vorst mede te otiderteketien (verplicht contraseign). De Konitig persoonlijk was
boven verantwoordelijkheid verheven. Deze hoot-dpunten komen terug in de
theorie van Thorbecke vati 1839. Volgetis het dictaat ging het bij ministeriele
verantwoordelijkheid om een bescherniing tegen misbruik van de uitvoerende
tilacht. Op dit punt zou Thorbecke iii zijn latere theorie veel verder gaan (zie
hoofilstuk 13)
d. Pliatsbepaling van Thorbecke in zijn Gentse tijd
Thorbecke arriveerde eind 1824 bij zijn terugkeer uit Duitsland iii een verlicht
absolutistisch geregeerd latid. Deze situatie was niet uitzotiderlijk ill het Europa van
de liestauratie. Al vatial-1812 werd in verschillende continentale state,1 niet vallen
eli opstaan geiixperitilenteerd inet grondwetten tiaar Engels voorbeeld. Fratikrijk
vornide daarvati het meest sprekende voorbeeld. De cotistitutionele nionarchie was
iii de Nederlatiden niet uit de startblokken gekotiien. De constitutionele voorgevel,
de Grondwet van 1815, kon er, zoals Thorbecke het iii 1860 zou formulereii, de
ware aard nier van verberge11. Het otitbreken van iedere ininisteriele veratitwoordelijkheid aan de Kanier en de ontspoorde niacht van de Koning wareti oniniskenbaar.
Het kwatii er voor Thorbecke 111 1825 op neer dat een veratitwoordelijk bestuur
in de Nederlaiiden nog vanat-de grond moest worden opgebouwd, zowel in theorie
als praktijk. Het was d.iii ook niet vreenid dat hij zich alsjorig hoogleraar ill (;elit.
zoals 1)rentle het typeerde, opstelde als een voorziclitige liberaal.21 Boogiii;in tieigde

ertoe hem iii die tijd zelt-s meer conservatiet- te noemen.22 Bornewasser en
Kossmamill lieten een oordeel in het midden. Laatstgetioe,iide gat- de volgellde
iinpressie v.iii Thorbeckes detiken iii zijn Gentse tijd

'" Thorbecke, '(.)ntwerp tot eene nieuwe bewerking der Landsgeschiedenis, ingevolge zutier
Majesteits besluit vaii 23 december 1826', gepubliceerd in P.F. Hubrecht, Di' ondent,(istirtten
iii Nederlaild t'11 hare :litiven,Le. E Se aid.. Wetetischap en kunst, II, 's Gravenhage 1882, p. 3961, citaat p. 55. Iii deze uitlatitig klotik al zon latere opvattitig door over de verhouding vaii
de ilidividuele lilillister tell opzichte van de ministerraad, vgl. Thorbecke, De (),luitee.Veve,1
Parlementairi· Redevoeri,lge,1 vati Mr. J.R. Tliorbecke, C.G. van der Hoeve,led. Clroninge,119(H)19111, 6 delen, 1, p. 429.
Jan I)rentje, Her vn,ste polk der u.eld, 77,orhecke Xcdcrland en Eitropa, Zwolle 1998. p. 63.
-- J .C . Boot:niali, 'J .li. Thorbecke-Uitdaging e„ Atitwoord', 11:11 Spt'/ t'11 spclers. 1)en Haag 1982,

2I

p. 105-124, Iii.n. p. 111.
J.A. Boniewasser, 'Thorbecke eii de kerketi, B.IICX (87) 1972, p. 39(1 en E.H. Kossiilaim,
'Thorbecke en het historisnie', Politicke thi·oric cii Ves,hiedenis, p. 324.

THOR.BECKE OVER MINISTE[ZIELE VERANTWOORI)ELIJKHEID, 1822-1838

40 1

"Het stelsel van Konitig Willeni i had kentielijk zijn warme bewotidering. De situatie

iii de Nederlanden onischreefhij iii eeti briefaan Groen als 'de gelukkigste vrijheid
eli staatsgesteldheid'.',24

Kossniatin wees er ook op dat Thorbecke zich in zijii collegedictaat tegen cellsull r
eli tegen centralisatie verklaarde, wat getuigde vati 111in ofineer liberale principes.1'
Bekend is echter dat tezelfdertijd de greep van Van Maanen op de pers iii het
Zuiden grote vornien had aangenomen eli dat overdreven cetitralisatie iii de jaren
1825-183() regel was. De liberale desiderata vati Tliorbecke stonden haaks op die
praktijk, maar dat stoorde hein kennelijk niet. De Belgen waren in zijn ogen nog
niet toe aan een grotere vrijheid. Deelde Thorbecke permanent ot- incidenteel in
de periode 1825-1830 hetzelfde vooroordeel tegen de Belgen dat Van Hogendorp
in 1816 had geuit en dat sindsdien de Belgeti aclitervolgde? Het heeft er alle schijn
van. Iii een briefaan Groen van 29 november 1830 sprak hij overlien als 'muitelingen'.26 In zijn brochure Over de Erkentenisz- van ruim een maand later schreef hij
echter:
"De aaiikatiting der Belgen tegen het Bestuur wasoproerigheid; doch o,ider otis, zoo
schijnt het, mogen wij het er wei voor houden, dat de Regering niet deugt. Wij
veroordeelen de Belgen, en dooronze hatidelingen, of-immers onze wenschen. makell
„28
wij, tot op den dadelijken wederstand toe, hutilie zaak tot de otize.
Hij erkende met atidere woorden het inconsequente in de houding van het
Noorden, dat na de atscheiding de bekende staatsrechtelijke grieven van het Zuideii
tegell de regering bleek te delen.

Thorbeckes analyse van de ontsporing van het regiem van Wille,n 1
In Gent, v66r 1830, was het nagaan van de precieze oorzaken van de ontsporing
van het regiem kennelijk niet Thorbeckes eerste zorg. Toch had hu er wel een
globale theorie over ontwikkeld, die terug te vinden is in zijn brochure Over de
e.

Erkentenis. Volgens Thorbecke was Willeni I ontspoord iii zijn poging om de
overhand te houden over de meerderheid van het volk in het Zuiden. Dit was

inderdaad het geval, zij het op een veel ingewikkelder lilanier dan Thorbecke dacht.
Volgens hem had Willem 1 de zaken vanal- 1815 verkeerd aangepakt door iii een
verbond met de Zuidelijke liberalen een strud aan te gaan tegen de roonis-katholieke
geestelijkheid. De openluke en dagelijkse strijd met de laarste had de haat van de
merendeels katholieke Belgen opgewekt (p. 5-7) en had het regiem doen
ontsporen.19 Door die verkeerde aanpak en door de onistandigheden, niet uit kwade
bedoelingen, had Willetii I zich tot autocraat ontwikkeld. Daarom bleet-Thorbecke

24

26

Kossniatin, 'Thorbecke en het historistile'. p 323-324. De brief' aan Groen was van 28
deceniber 1826.
Kossmatiti, 'Thorbecke en het historisme', p. 324.
Brieven van Thorbecke 1 831)- 1832, Groen ed. Amsterdam 1873, p. 21.

-

[Thorbeckel Over de Erkentenis dew otiafliankelijklicid van Belgie, Leiden 31 deceniber 183(J.

28

Over de Erkente,tis, p. 9.

"' Iii t-eite vortiide

deze verklaring ee,1 parallel vati de analyse van Groen, dat

ee,i

verkeerd

beginsel een goedwillende regering toch otivermijdelijk doet ontsporen. Zie hoot-dstuk 12,
paragraat-6 oxider 4.
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geloveti iti de oprechtheid \·ati de zich atilovende Willetii I. Het z\vakke punt in
deanalyse van Thorbecke\\ as hetbondgenootschap van Willem I met de Zuidelijke
liberalen. iii de praktijk was daarvan niet of natiwelijks sprake, want op hun inanier
wareii de liberalell voor Willetii I vanaf 18 1 5 een even serieuze bedreiging gebleken
alc de katholieken. Oiiidat zij de erkentiing vati ministerifle verantwoordelijkheid
hadden gepropageerd volgens lititi aaii (:oristant ontleende theorie nier zijii
koii itiklijke otischendbaarheid hadden zij vatiat-1815 een bedreiging gevornid voor
1. Bedreigd door de katholieken eii de liberalen was deze ZU 11
heil gaan zoeken iii de soevereitiiteitsopvatting van Van Maatien en had daartiiee
beide groepeii, of-,rel heel het Zi,iden. steeds verder van zich vervreetiid. Thorbecke
zag de effecten daarv£in in de praktijk en constateerde dat de liberale t-actie in het
Zuiden niet erg terreden was over het regieni. Daarom was zij (iti 1828) een unie
aangega,iii met de katholieken, want zij wilde "eene vluggere verwezenlijking der
theorie (... ). dan lilet de praktijk des Gourerrietizetits strookte"(p. 8)
Met h zin 'theorie' bedoelde Thorbecke die van de volkssoevereiniteit. Hoe die
theorie volgens heni in de praktijk precies zoii liebbe,i gaan werken, maakte hij niet
de positie van Wille,11

..
duidelijk. " .Mijticoi}clusie
luidtdat Thorbeckesverklaritig voorde ontsporing vati
het regie!11 ziiet diep getioeg gitig. Eell belatigrijke oorzaak daarvoor lijkt te zijn dat
Thorbecke geheel vreemd gebleven schijnt aan de bewogeti staatsrechtelijke
voorgescliiedetiis iii de jareti 1814-1820. Bij hetii geeti woord over liet debat over
ministeriele veratitwoordelijkheid indejaren 1815-1817 ot-overde theorievortii itig
in d e ()liserva kilr. Vati hetitit-oriiiele aanbod [citgrondwetsherzienitigin 1817 heeft
Thorbecke achterat-kennelijk tiooit iets vertionieti. Hoe\vel hij Zich iii 1831 nog
tiieteclitiii de ( ;rcitidwet van 1 8 1 5 verdiept had. kon heni het zwijgen daarvan over
koiiitiklijke Olisc heiidbaarheid eii iiiinisteriele verantwoordelijkheid tiiet ontgaan.
Er zijn ongetwijfeld al vroeg bepaalde vrageti gerezeri bij Thorbecke. Als Vati
Hogetidorp geeii absolute illacht aaii de Kotii,ig had willeti opdragen in 1814 eti

1 HI 5, wat voor de h.ind lag, waaro iii had deze dati geen iii inisteriele vera ntwoordelijkheid opgetiomen iii de Gro,idwetten vati 1 814 en 1 8151 Wat wa hoe dan ook
de rol geweest vati de ministers? Hoe kon eeri man als Falck hebben toegelateti dat
Wille,11 I zo was ontspoord? 1)eze vrageti heeft Thorbecke nooit goed kiintlen
beatitwoorden.

f. 1)e consolidatie van het jorige Koninkruk ging voor
Thorbecke kwatii iii zijn Gentse tud niet op tegen het autocratische regieni vati
Willeti, 1. Hij schreef dat hij zich iii Gent "veel onalliatikelijker, wat innerlijke
ontwikkeling en uitweridige liatideling betreft" voelde, dan ieniand als Groeri van

Prinsterer iii zijii rol als kabitietssecretaris." Of dat veel zei in de toeninalige
onzekere verhotidingen valt te betwijfelen. Werkelijk vrij wareti de Zuidelijke

hoogleraren tiiet. Toeii de Lilikse hoogleraar 1)estriveaux zich tijdens ee,1 college
iii juli 1820 opetilijk regen de figuur vati de tietijaarlijkse begroting liad uitgespro-

'"
31

Waar<chijtilijk bedoelde hij dat de parlementaire meerderheid de „·et zou kutitieii
voorschrijveti aaii de regering. of-wel collectieve tiiinisteriele verantwoordelukheid.
Tlwrl,rck,·-archirl, Ill. p. 362.
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ken, dreigde Willem I serieus hetii re otitslaati.,3 In 1829 kwam het tot eeti officifle
berispitig van de regering aaii het adres vati professor Wanikilnig te Letiveii wegens
,,

de inhoud vati zijn colleges.
Ook al hield Thorbecke ill Zijll colleges te Getit eeti warm pleidooi voor de vrijheid
vati spreketi ell van drukpers,44 ketitielijk was hij op de eerste plaats h,yaal Jaii lict

regieni en was hij er op uit de bestaatide spatining tusseti Noord eii Zoid te
vertii itiderei i. Daaroni hiziderde het lietii itiet dat hij als docetic tiiet vrij was otii te
propageren wat hij wilde en ontbrak bij hein iedere neiging tot politisering van zijil
studenten. In zijn colleges geen verhalen over, laat staan atkeuring vati, de ontkentiing vati 111it1isteriBle verantwoordelijkheid. Op de praktijk vati de regeritig vati
Willeni I ging hij tijdens zijn colleges ketinelijk geheel niet in.35 Hij leerde zijii
studenteti verder dat men zeer oiziziclitig tizoest zijn in het kiezen van het tijdstip

van vernieuwing ofverandering. Hij zoit er iii de loop van 1829 prat op g.ian dat
de Getitse studenten minder politiek actiet- waren dan hun collega's iii Luik eli
Leuven.1" Hij negeerde het debat over niitiisteriele veratitwoordelijkheid iii zijil
(anotiieme) brochure Over het bestittir vati het otiderit,ils i,1 betrekkitig tot ccite aa,istamide
Ii,Ctit·vil,¢'7 die iii mei 1929 verscheen. hi de periode voor 1830 had Thorbecke, wat
de verbetering van het binnenlandse bestuur betreft, zijn hoop kentielijk geheel
gevestigd op de Koning en verwachtte hij Vall het Zuiden geen goeds. Hij hield,
is tiiijii indr,ik, de Belgische liberalen voor veel radicaler dan ze iii feite waren.
De loyaliteit Vall Thorbecke aaii Willem I was overigens niet tegeti de Belge11
gericht. De hoofdreden voor zon zwijgen was dat hij prioriteit toeketide aan de
consolidatie van het jonge Konitikrijk boveti verbetering en liberaliseritig vati het
itiweridige bestuur. Dit laatste kon wachteti en, at-gaande op zijii latere uitlatingen,
was illeil er volgeils Thorbecke nog nier rijp voor. Zijn oordeel over de gevolge11
vaii het uiteetivallen van het koninkrijk, zoals hij die iii 1830 beschreec'H niaketi

ditidelijk waaroni hij voorrang gataaii de consolidatie van het rijk, Zijn natiotiale
tiiotiet- voor die keuze was dat hij de beide rijksdelen als at-zonderlijke staten niet
levensvatbaarachtte. Zijn Europese niotiet-was dat volgens hetii van de consolidatie

"
.

Falck werd zelfs iii april 1821 nogge,iiaatidomde nianenistig teonderhoude,ieti daarover
te rapportereti. NA, Staatssecretarie, 5668,8 april 1 82 1. aatinianitig eii antwoord vati Falck.
Opgetekend door de student C;.W. Vreede, L·venss,-hets, p. 1(11 e.v.

Thi,rbecke, Staarsi,irigring, p. 22 e.v.
Eeti regeritig in dienst vati de getiteetischap ilioest de grootst mogelijke vrijlieid vati
deeltieniitig vaii alle burgers toestaail ot-weI de vortiiing vati eeti publieke opitiie vrij bte,1 eii
bevorderen. Middelen hiertoe waren volgens het dictaat de vrijheid vaii sprekeii etidie der
drukpers. 1)uyverman gat-aan dat het deel vaii her dictaat dat daarover ging door Thorbecke
tussen potloodaccoladen was gezet. Wai beteketide dat? Sloeg Thorbecke dit decl van het
dictaat soills over?

'f,

"

Zie brieveti vati 18 jutii eii 1(1 septetiiber 1 829 aati zijii vader. Tlwrber·ke-Ard,icf ill, p. 376 eti
394.

Thorbecke, Over het bestimr va„ her o,ident,iis iii betri·kki,w tot ee,ie aalistaa,ide we,Nevi,tg, Zutpheti,
829, herdrukt initiisterie 0 en W, Den Haag 1979. Uit zon briefwisseling blijkt dat deze
brochure op 24 niaart 1829 gereed was, maar pas eind liiei 1829 verscheen, 77wilic,·ki'-archiet,
1

.

III, p. 345,354,366,37() eti 377.
Vgl. Boogniati, 'J.R. Thorbecke Uitdaging en Antwoord', p. 11()-112.
-
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van het rijk de stabiliteit, het machtsevenwicht en de rechtsorde in Noord-Europa
afhing. w

3. De aanleiding tot de onderwijsbrochure van Thorbecke
De geweldige deining in het Zuiden begin 1829 had Willem I verrast. Hij hoopte
waarschijnlijk de gemoederen te kalmeren door de indruk te wekken dat hij gas
terri gilaill inzake zijn onderwijspolitiek. Hij liet minister Van Gobbelschroy van
Bitinen|andse Zaken eind januari 1829 een rapport over het Onderwijs publiceren,
waarin hij een wet op het onderwijs toezegde, voor welk rapport die minister, onder
wie toen het otiderwijs viel, suggereerde staatkuridig verantwoordelijk te zijn. niet
alle coniniotie die dat opleverde.4" Het is duidelijk dat de Vorst er op dat moinent
nog een dubbele agenda op nahield. Otidanks alle rumoer en tegen het advies van

niinister Van Gobbelschroy in, liet hij desalnietteniin iii februari de brochure van
Haus over het onderwijs verschijnen,41 Op de inhoud van het tweede gedeelte van
die brochure is iii hoofdstuk 7 (paragraat-3, punt 2) al uitvoerig ingegaati. Hierna
komt mider de inhoud van het eerste deel van de brochure aan de orde.
De Zuidelijke kranten doodvert-deti de brochtire van Haus dadelijk als het zoveelste
'prul' van de regering. Thorbecke werd via deze brochure direct geconfronteerd met
de atitocratie vati Willetii I. Deze had priniair betrekkitig op het gebied van het
onderwijs, eeti terrein dat hem als hoogleraar rechtstreeks aanging
De brochure van Haus vornide. aldus Thorbecke iii een briefaan zijn ouders Vati
25 niaart, de aanleiditig voor het schrijven van zijn (evetieens anonieme) in mei 1829
verscheneti brochure over het onderwijs. Ofhet zijii eerste directe cotiftontatie was
met de prealabele soevereiniteit is niet duidelijk, het was iii elk geval niet zijn laaeste.

a De onderwijsbrochure van Hails
Het is niet duideluk of Thorbecke kennis nam van de nierkwaardige uitlating van
minister Van Gobbelschroy in de Tweede Kainer inzake de koilitiklijke niaclit op
2(, december 1827.43 Evenniin blijkt of-Thorbecke een verband zag ttissen die rede
eti het tweede gedeelte vati de brochure van zijn collega Haus van februari 1829.
Thorbecke reageerde in zijii brochure met geeii woord op het tweede gedeelte, dat
hatidelde over de onivang van de soevereiniteit vati de Koning. Het begrip
'pierogatiefvan de kroon', titelwoord van de brochure van Haus, kwain in de hele
brochure van Thorbecke niet voor. Dit zwijgen kan op twee inaniereti worden
geduid. De eerste ilitleg luidt dat Thorbecke bewust de op dat moment actuele
discussie uit de weg gitig. Het betoog van Haus sloot namelijk aan bij de alom

" Vgl. Drenge. 'Thorbecke en het Europese statensysteem van Alexander Heeren', p. 389 en
398 e.v. Deze opvatting vati Thorbecke kwani tieer op een variant van die van Van
411

4

41

Hogendorp.
Zie hoot-dstuk 8, paragraaf 2, pimt 2.
U j. Hausl. De la direction exclusive de l'i,tstrlictimi ptiblique da,is les Pays-Bas, consid6ric comnic une
des prt:roeatives de la Couro,ine, 1)eti Haag/Amsterdam 1829.

Zie hoofdstuk 7. paragraaf 3. punt 1.
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bekritiseerde ontketining van Vaii Maatieti vati 2 december. Ik nec'111 aan dat
Thorbecke het verband inet die ontkentiitig iliet is Olitgaail. Echt verrassend kati die

ontkentiing voor Thorbecke niet geweest zijn. De autocratie van Willeni i ill Zijn
vele verschijtiingsvormeti was in 1827 iii het hele rijk een publiek beketid feit en
naar ik aanneeni ook aaii Thorbecke overbekend. Deze had in zijn (ationieiiie)
brochure, al was het maar iii 66,1 etikele Zin, het vorstelijk absolutisine en de
otitketitiing van Vati Maanen eenvouclig vati de hand kuntieti wijzeii. iii plaats
daarvati zoii Thorbecke daarover zwijgeii. Hij sprak iii zijn brochure wel over
onbevoegde en oxigeroepene ka,iipvechters' vati de regeritig, die bi,iten haar schuld

aan de slag waren gegaan (p. 9). Deze hidden volgens hem zo buiterisporige
beginselen (inzake her otiderwijs) ter b;ian gebracht dat de kwade leer de goede
verduisterde.
Waaroni deed Thorbecke het voorkoinen alsot"de auteur niet tiatiiens de regering
sprak? Hij zag wel degelijk, net als de Cot,rrier des Pays-Bas, een verband met andere,

soortgelijke brochures. Hij meldde aan zijn ouders dat "de autheur (Haus, PvV) van
de door mij bestreden brochure voor deze eti eetie inetiigte atidere laaghedetiititussen door Willem I tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw was
verheven:' 1)it nioet Thorbecke tot de conclusie hebben gebracht dat de regeritig
op de een ofandere nianier niet onschuldig was aan het geschrijt-van Haus. Het is
niet tiloeilijk 0111 te radeti wat voor vragen eeti eii ander bij Thorbecke kati liebben
opgeroepen. Bedacht Haus, de iiian vati de lage praktijketi, zelt zijii teksteii eii
schreefhij die toe op wat hij vernioedde dat Willetii I graag wilde horeti? Ot-leverde

Haus op bestelling en aan de hand van instructies? Had zijii verblijtistatits als
vreetiidelitig, zon baan en de hoogte van zijii salaris als hoogleraar te Getit er
1110gelijk iets niee te maken? De Konitig werd t-out geadviseerd, zo lijkt Thorbecke
te hebben gedaclit. Verkeerde de Konitig iii een soort vati dwangpositie 0111 zicli
te verlagen tot het decoreren vati Haus? Thorbecke kon kentielijk niet geloveti dat
Willeni I zeltwilletis en wetens tot aiitocratie was vervallen. Dit brengt mij op eeti

tweede mogelijke verklaring voor het zwijgeti vaii Thorbecke.

b. De reactie van Thorbecke op het eerste gedeelte van Haus' brochure
Thorbecke reageerde in zijn brochure schijnbaar alleeii op het eerste decl vati de
brochure vaii Haus. De itihoud daarvati was zo bizar, dat Thorbecke, iii de woorden
vati l'aul Fredericq, 'alletigskens (...) geheel wartii' reageerde. "Iii die heftige
beeldrijke taal herketit nien deti koelen Thorbecke te nauwer nood."44 Deze schreet-:
De verotitwaardiging weerlioudt mij om deze otigelukkige leer verder lia te gaail.
E,i ik kan e e ii sni artelijk gevoe 1 ii iet oi iderdrukketi, dat m eti het waagt om iti dit land,
vatiouds den zete| iler vrijheid, en aati onze vrijgezi,ide eii edehi,oedige Rirgeering
zulke lessen te geven van een despotisnie, dat slechts iii Frankrijk op de puinhoopen
eetier omLventeling kori statid grijpen, welke alle gevoel van eigene en liationale
waarde verdoot'd had. Geen Nederlatidsch hart kati zoodanige leeringen koesteren

of ze dulde,1. Zij zulleti geetie,1 ingatig vindeti: maar die het weI meent met zijn

43
44

Thi,rbecke aan ziin ouders 13 juli 1829, Thorbecke-Archief, III, p. 384.
Paul Fredericq, T/wrbecke vour 18.10, 's (;ravetihage, 1906, p. HO.
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raderlatid. moet ze tiietteiiiiti met woorden en dadeli afu·eren uit vrees. dat zulke
co„ibere w lket) sotii< deii iiiorgenstond onzer herwonnen oiiafliaiikeli.jkheid
verdii,stereii." (p. 25).

1)eze reactie gold op de eerste plaats de alle rrijheid oritiiemende otiderwijstiiaatregelen die de brochure vati Haus voorstelde om studenteil aan de invloed van de
rootiise geestelijklieid te onttrekke,i. Maariedereen die kennis nam vati de oprechte
verotitwaardigitig hierover vati Thorbecke kon aanvoelen ok-vertiioeden dat deze
atkeer ook gold voor de door heni doodgezwegeti denkbeelden in het tweede deel

vati de broclitire (p. 37-6(i).4 Diari,i werd iiniiiers de volstrekte niacht vati de
Kotiing op bepaalde terreineti verdedigd niet behulp van drogredenen en door
verdraaiing ran de Grondwet. Er werd zelfs in beweerd dat Willem I aanvankelijk
over een absolute macht had beschikt.
Aa,1 het begin van zijn brochure (p. 3) niaakte Thorbecke in feite een schampere
opmerking naar Van Gobbelschroy, die Zich in Zijtl onderwijsrapport van eind
januari 1829 zogenaanid had verantwoord en die verandering van beleid ill het
vooruitzicht had gesteld. Waar was die uitlating goed voor, reageerde Thorbecke.
die het gevoerde onderwijsbeleid juist goed vond. Hij schreefook:
"Niemand is ran regeritigswege iii de tweede k.amer c,pgetreden. om aldaar die
1111'chr' 11,8,11 l." 1' ·rtilt tit,oordllig

(curs. Pr·V) over de tcitdus verre gevolgde grondstellitigeti

(inzake liet oiiderwijs. i'vV) te Keven. welke het Gouvernement waarlijk niet iii het
geval is, om te moeteli schuwen. Maar het schij,it niet in het plan der regering te
hebben gelegen. tiocli om zo meenig verkeerd of gebrekkig denkheeld te regt te
brengeli. 11<,ch om aan te toonen. d.it zij aan het „nbepaalde vertrouweil. hetwelk zij
t(it rerleden jaar toe bij de natie ge,ioot. lieeft beantwoord" (p. 9)
Als gij U wilt verantwoordeti regering, doe het dan goed, was zijn boodschap. Laat
dati een minifter zich koiiien verklaren ill de Kamer iii plaats vati dubbelzintiige
ctiggesties te doeii. die tot niets leiden. Mijn conclusie op basis van zijii onderwijsbrocliure is dat Thorbecke al in 182c), ook al was dat ationieiii, opkwam tegan het
regeringsabsolutistiie. Hij wist of-verinoedde dat de regering niet vreeind was aan

de verspreiditig vaii absolutistische ideeen, inaar niet welke rol Willein I daarbij
speelde. Thorbecke zou er daarom niet toe overgaan de regering rechtstreeks vati
absolutisnie te beschuldigen
4. Thorbeckes analyse van de houding van Willem I in 1829

Waaroni gedroeg Willeiii I zich zo otizeker in 1829? Deze vraag stelde zich iedereen
iii het Noorden en tiiet name ook de Hollatiders iii het Zuiden. Thorbecke zag wei
de effecten van deze otizekerheid, maarniet de oorzaak. Iii een brief-aati Groeti va,1
11 juni 1829 schreef-hij

4,

L.W.G. Scholteti. 77,orlit·,·k<· c·,i dc vnilicid va,1 o,ident,i.is tot 1848, Utrecht 1928. p. 64, vatte het
tweede gedeelte van de brochure als volgt gmen: "Historisch tracht de schrijver aa,i te
tootien, dat de Koning absolute niacht heeft, behalve iii enkele, uitdrukkelijk iii de Gro,idwet
genoemde gevallen. waar medewerking van de Staten-Generaal is vereist: vgl. echter art. 1

der Loiidetische artikeleti."
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"Doch op welketi grozid verwacht mell staatkundige bezadigdheid vati het volk,
watitieer de regering zelvesteeds volgetis diezelt-de revolutiotiaire begi,iselen hai,delt?
Ot-uit welk e a tidere schootis het atkoilistig, zoo de regeritig gelooftzich otivoorwaar-

delijk te moeteti gedrageti dati het verlangeti van eeiie oliderstelde ot- werkelijke
meerderheid der itigezete,ieti. (...) Toeti iii October het geschreeitw tegeti de
ministers begon, was de voornkinie wensch der weinieenendsten. dat Z.M. zich op
deze wijze iiiet tot eetiige veratideriiig vati persotien inogt lateii dwitigen. Thatis zijii
wij zoover, dat zelt-s eetie olitbinding vati geheel het ministerie voorkotiien tiioet als
eetie geritige (,pofferitig iii vergelijkitig vati al hetgeeti meti iii deti loop vaii hetjaar
" 46

heeft prijsgegeveli.
Willem I was steeds bezig te aliticipereli op eeti dreigetide parlemetitaire meerderheid, constateerde Thorbecke tereclit. Zijn clrijfveer hiervoor, de vrees van Willeni

I voor het verlies van zijn positie door toepassing van millisterifle verantwoordeljkheid, 011tging aan Tliorbecke. Geen wonder, want wat koti Willetii I te vrezen
hebben van een figuur, waarvan hij het bestaan al sitids 1815 met succes had
ontkend? Daarom was het voorbuitenstaanders zo moeilijk te bevroeden dat Willem
I er als de dood zo bang voor was. Groen van Prinsterer wist als 'insider' afvan de
vrees van Willem I, maar zijn verklaritig ervoor: het revolutionaire denken vati
Willetii 1, waardoor deze zich in laatste itistantie athankelijk wist van het volk (lees:
de Kamer), bleet-te abstract. Voorzover Groeii daarmee al naar buiten trad, begreep
vrijwel nieinatid wat daarmee precies bedoeld werd. Uit zij,i brief aan Groen van
17 noveniber 183(),47 die hieronder geciteerd wordt, zal blijken dat Thorbecke wei
degelijk het gevaar inzag dat een Kaniernieerderheid via niinisters zijn wil zou
proberen op te leggeii aaii de regering. Die situatie zou zich, begrijp ik heni goed,
ecliter pas voor kuntien doen na de invoering of erkenning vati ministeriele
veraiitwoordelijkheid. Thorbecke verbaasde zich er kortom over dat Willem I als
het ware anticipeerde op een situatie die nog niet bestond.
5. Thorbeckes reactie op de boodschap van 11 december 1829

In een particuliere brief aan Groen vaii 30 niaart 183(1 gaf Thorbeckes wei eeii
reactie op de koninklijkeboodschapvan 11 december 1829.+H Hijschreefdaariii dat
de gevolgen van de boodschap zijii berekenitig verre te boven waren gegaaii. Als
de Kotiing eerder wat meer vastheid en stretigheid had getoond, had hij niet tot eeti
dergelijk uiterste hoeven te komen. Maar Thorbecke nani kgenover Groeti geeii

atitatid van de otitkenning, hoewel deze, getwige zuti Gentse dictaat, haaks scond
op de situatie ill eeii norinale colistitutionele monarchie, waar 111inisters veratitwoordelijk waren tegenover Koning eti parlenietit. In de Nederlatiden was nien, zo
begrijp ik Thorbecke, op dat moment tiog niet zover. Coliclusie: tot 1830 lieeft
Thorbecke het konitikrijk tiiet rijp geacht voor erketitiitig van 111itiisteriifle

veraiitwoordelijkheid.

„

"
4M

Brieve, 1 van Thorbecke 1830- 1832, p. 9 en li).

Bn'rven pa,1 77,„rbicke /830- 1832, p. 25.
Bnc·vi·Ii vati 7 horbi·,LY· 1830- 1832, p. 11.
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THORI)ECKE OVER MINISIERIEI.E VERANTWOORDELIJKHEID VI-AK NA 1)E AFS(:liEli)INC;
1.

Thorbeckes reactie op het adres van Warin voor erkenning van

ministeriele verantwoordelijkheid

Thorbecke en Groen van Prinsterer hebben het beiden een moment voor mogelijk
gehouden dat de aticheiding ook iii het Noorden tot een soort vall revolutie zo.
leidell. hi een briefaan Groen Van 3() augustus 183(). toen de opstatid iii Brussel een
t-cit was, schreet-Thorbecke dat andermaal de theorieen en hersenschiminen vall de
omivetlteling vall 1789 de geesten hadden overineesterd eti dronketi gelliaakt. Oni

de willekeur van een - hij bedoelde vati Willem I 4.'- die men kon beperken, te
verbrijzelen, riep meti, uit tiaam der natie, eeti atidere willekeur - die vati het volk iii. die tiiet bepaald, noch geinatigd koti wordeti, WA Thorbecke bedoelde blijkt
itit zijii briefaati Groetivan I'rinsterer vati 171,oveii,ber 183(I, A·aarin hij reageerde

adres vall Wariti vati 1(} novei,iber 183(1, dat een pleidooi hield voor
erkentiitig vaii iiiinisteri2le veratitwoordelijkheid. 1)e regeritig zou daaraan, dacht
hij. op dat mcitiient Keen gevolg geveti,
op het

"oficlioon ik verwacht. d.it 11ie,1 er (ili Warilis voorstel tot invoering van Ilitilisteritle
rer.intwoordelijkheid. P,·V) eerlang i,1 zal moeten treden. 1)e veratidering, hieruit
vloeijetide, zal mijns itiziens. veel miti gelegen zijn iii de alsdan daar te stellen
beschuldigbaarheid der hooge anibtenareti, daii iii de afscheiditig des koninklijkeil
bestiturs vati het mitiisterie, eii iii het hieraa,i verknochte overgewigt der Tweede
Kaliter metbetrekking tot de kroon. 51 Laatbij de vertegenwoordigers die bedenking
wegvallen. dat huti,le pijlen de koning persoonlijk zullen treffen. en het zal voor de
311

hun terpr()oi gelatelie mitiisters weldra (itidoetilijk wezen, 0111 tiog etiige zelfstandigheid van regering te handhaven. 1)it stellig uitzigt op een over die hooge ambtenareti

uit te oeferie,1 dwgitig i< ook. meen ik, de ware beweegreden van de drijvers der
veratitwoordelijkhe id."32

Thorbecke doelde niet die drijvers niet Op de Belgische Kanierleden, waarvoor het
Noordeti sitids 1817 zo beduc-ht was geweest. 1)e at-scheiding was immers een feit,

ook al zou Thorbecke zich daar voorlopig tiiet bij neerleggen. Hij doelde op
K.imerlede,i, zoals Wariti, Luzac, (:ollot d Esctiry, Van Nes en Van Alphen, die ria
de aticheiding een pleidooi hieldell voor de itivoeritig van de individuele vortii.
Het citaat \·ati Thorbecke illustreert treffetid hoe hij en andere ingevoerde
tijdgenoteii zich de ontsporing of overgang voorstelden van de individuele naar de
collectieve vortii. Slaagden de 'drijvers der verantwoordelijkheid', dan zou. aldus
Tliorbecke, de Krooti alle reden hebbeti zich te beklagen de ontwikkelitig van een
behoorlijke zelistandigheid van de Proviticiale Staten en stedelijke colleges tot dan

" Thorbecke w:is zich ketitielijk bewust vati de autocratie vati Willem I.
Ile individuele vorm.
I ,

:/
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1)e collectieve vortii.
Bricfwisseli,ze Tliorbeckc. I. p. 37.
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hebben tegengewerkt, ja zelts onderdrukt, waardoor er vati die zude geen
tegetiwicht was tegen de overdreven centralisatie. Dainnee wees hij crop dat de
pendel vaii de door Willem I veel te sterk gecetitraliseerde illacht bij een oinslag de
tieiging zou hebben doorte slaan naarhetandere uiterste. Hij bedoelde dat de macht
dan iii handen zou vallen van een parle,nentaire nieerderheid, die zich zoil ontdoen
van de Koning als regeringsleider. Een ministeriele regering, 'at-gezonderd vati her
koninklijk aatizien', zou het, aldus Thorbecke, bij otis tegen een Tweede Kainer
eventiiin kunnen houden, als dat iii Engeland ot- in Frankrijk" het geval was, te
minder, daar wij geen Eerste Kainer bezaten, belast met cle vertegenwoordiging vati
eigen onalhankelijke belangen. Of-inell de Koning het recht van katiierontbinding
gafot-niet, ofnien al dan niet de verkiezingen wijzigde, de uitkonist zou dezelfde
toe te

54

cit otiverinijdelijk zijn
We zien uit dit betoog dat Thorbecke iii 183(1 de iiidividuele eti collectieve vortii
wist te onderscheiden en dat hij al dacht iii termen van 1110ge|ijke eli wenselijke
varianten. Er blijkt ook ilit dat hij geeti regenstatider was van de individtiele vorm,
maar slechts vati de collectieve variant. Kentielijk achtte hij het gevaar groot dat de
Kanier via de illdividuele vorm de weg in zou slaaii naar de collectieve vortii.
2. Thorbeckes eigen voorstel tot

erkenning van ministeriele

verant-

woordelijkheid
Het 'eerlang' van Thorbecke zou t-eitelijk neerkonieii op ezikele maandell. In zijn
hierboven al geciteerde, rionkmess brochure Over de Erke,ite,tis van 31 december
183(), eli in de daaraan voorat-giatide britt-wisseling met Groeii, kwain hij met
verregaatide voorstellen teneinde Jan eeti toestatid die zicli vati kwaad tot erger
ontwikkelde, het hootil te biedeti. De brochure ging natutirlijk vooral over de
at-scheiding, maarde vraag tiaar niitiisteriele veratitwoordelijkheid was erteti nati wste
iliee verweven. Acceptatie van een vorm van deze verantwoordelijkheid was volgens
Thorbecke zelts een vourwaarde oni uit de itiipasse te raken. Op 15 decetiiber 1 83(1
schreethij aaii Groeii: Met u ben ik bezorgd, dat wij op de rand van een otiiwetiteling staan. Wij bevindeti ons reeds feitelijk in eeii toestand van ontbinding. Hoe
spoedig zal het te laat zijn? Wat doet echter het gouvernenietit? Het weifelt, het
verklaart tiiet, het plaatst geen persotien, begitisels ot-stelsel voorop. Het volk wordt
56
aan zichzelf overgelateti.
1)oor de atscheiding aclitte Thorbecke de tijd rijp geworden voor erkenning Van
ininisteriele verantwoordelijkheid op hetzelide nionient dat Van Hogendorp en iii

Thorbecke overdreet-, iii Fratikrijk was op dat niometit nog geeti sprake van de collectieve
Vc) nii.

"

Bnctit,isseli,w 71,0,beck,·, 1. p. 37-38.

A

Thorbecke zo,id deze aa,1 Groen en andere bekenden. Groen legde de brochure voor aan de
Koiling, collfurill Lie bedoelitig Van Thorbecke. die zich niet aaii de Koning wilde opdringeti.

Hij zorid tia bericht vati Groeti een presetitexeniplaar aati de Konitig niet aanbiedingsbrieti
56

Brictivissi·li,W /lwrbecke, I, p. 89.
Brictii,issch,te Iliorba·ke, 1, p. 72; Groens brief van 7 septeinber, Bric:,en van T/,orberki· 183(j/832, p. 15.
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die andereti er ook op aandrongen. Een probleem was wel dat nu de rekening
gepresenteerd werd voordejaretilange ontkenning. Hoe de overgang te bewerkstelligen van een stelsel zonder. naar een stelsel iilet (individuele) ininisteritle verantwoordelijkheid?:
"Geprangd tusschen de oude en de nieuwe orde van zaken. kan het (gouvernement.
Pr·V) rail de oude zich niet losmaken. eli de nieuwe niet intreden. tenzij nien door
hervormiiig otizer inrigtingeti deti weg batie. De raderen der Staatsinachine dreigeti
bintien kort geheel stil te staan. wanneer meti ze niet ten elietiniale vernieuwt. Meii
geve de hooge noodzakelijkheid vati eenen spoedigen heslissendeti keer otizer
gesteltetiis toe," (p. 27)

schreet-Thorbecke.

Vervolgens kwam hij met eeii drastisch voorstel: 'De Koning verandert zijii
Mitiisterie.'(p. 28) Dit voorstel lag tegen de achtergrond van al het geweifel in 1829
voor de hand. hi zijn briefaa,1 Groeti vati 11 juni 1829, hierboveii geciteerd, had
Thorbecke :11 opgemerkt dat de otitbinding van een heel ministerie een geringe
opoffering leek iii vergelijkitig met alle al gedane coticessies. Zet aan het hoofd cen
tiian die vertrouweii en eerbied wekt. schreefThorbecke, die Falck op het oog had
(p. 28).
Alle alge,iieeti bestutir inoest volgens de brochure voortaan iii overleg ofalthatis in
saiiienspraak inet de Staten-Generaal (beide Kaniers!) plaatsvinden eii alle bestour
111 0 eft worden
gebonden aaii door de wetgever goedgekeurde regels. Deze
begi nselwette 11 z o u deri d e ee n h ei d e ti co ti sequ ente on tw i kk eli ng van h et bestu ti rs -

systeetii verzekeren eti de reglementaire bevoegdheid in het gepaste verbatid bretigen
met het wetgevend gezag.,7 Met andere woorden: weg niet de praktijk van bestitur

eti regelitig bij kotiinklijk besluit" en weg ook lilet het uitleginonopolie van de
Grondwet van Willetii I
"ten einde alzoo aati de handhaving der adn,inistratie al den kle,11 vati eei,e groote
publieke aatigelegenheid bij te zetten." Ofin de woorden van de brochure vaii 14
dageti later: "tell einde alzoo aaii de administratieve huivhc,uding al de waardigheid
en vastheid eener grc,ote publieke iatigelegenlieid bij te zetten.
Thorbecke gilig tiog verder:
"Het ministerie zoil mogen verklaren. dat het deze grondstellingen op bevel des
konings. eli tevens als de eigene personeele overtuiging zijner lede,1 voordroeg: die.
z o o d ra o fd e z e g r o n d s te 1 l i ri ge r i . o f h it ti l i e w e r k z a a i ii h ei d totderzelver verwezetilijkilig.
geene volle olidersteuning vonden bij de Staten-Generaal. oordeelen zouden. het
vertrouweii des konitigs iii huntie posteii niet meer te killitieli verdieiien. ...0
De brochure verklaarde dat een en ander zonder grotidwetsherziening kon
geschieden, ja zelfs daarboven te prefereren viel, want een 'verniakilig der Grond., 5"

wet' zou 'voor de revolutionaire nieuwigheidszucht' de deur openzetten."' Het

' Bnetit,isseli'ite 77,0rbccke, I, p. 72-73.
Bedoeld is besmur en regeling door Willem I bij koninklijk besluit onder de Grondwet van
1815 eii tiiet kotii,iklijke besluiten vari tia 1 84(1.
*
I.,1

'.,

Ovcr (le Erke,ite,Iis, p. 29.

()irr de E,la·,Ite,lis. p 29-3(j: in de brochure was de forniulering tic,g iets stelliger.
Over dc Erke,ite,lis. p. 3,).
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voorstel vali Tliorbecke stelde iliet de invoering vati de vertrouwensregel voor, hij
had het initiiers over het vertrouwen vati de Koning ill Zijil ministerie, terwijl het
bij de vertroilweilsregel gilig om het vertrouwell van cell parlemelitaire meerderheid
in eell kabinet. Thorbeckes voorstel impliceerde dail ook alleen de individuele en
veriiieed de collectieve ministeriBle veraiitwoordelijkheid. Iii zijn vourstel bleet-de
Koning vrij ministers, die hun portefeuille wegens verlies van de steun \'ati de
meerderheid van beide Kainers ter beschikking stelden, te oiltslaan. Willem I had
nu echter een dubbele reden om niet mee te werken. Ten eerste zon positie als

regeringsleider, die in zijn ogen stond ot- viel niet het athouden van mitiisteriele
verantwoordelijkheid, en ten tweede het belatig vati zijn Hilis eli dynastie bij het
behoud van Belgie. Beide belangen werden door de voorstellen bedreigd, reden
waarom hij deze, net als vele andere, als otibruikbaar zoii at-wijzeii. De voorstellen
vati Thorbecke zouden dan ook geen etikel effect sorteren.
Overigetis niaakte Thorbecke tliet duidelijk wat iii de nieuwe relatie m m istersStaten-Generaal, die hem voor ogen stond, de precieze rol van elk der Kaniers zou
zijii. Had hij het aandeel van de Eerste Katiier bewust als retii ingebouwd? Wat daar
ook van zij, de inogelijkheid vati een verpliclite ontslagaanvrage bij de Konitig zou
tiatuurlijk een sterk wapen hebben kunnen worden voor de Tweede Kamer, want
wat had een niinister, uit de gratie van de Tweede Katiier, niaar nog iii de gratie bij
de Eerste Kanier, nog kunnen uitrichteii? Thorbecke lieeft de onzekere consequenties vati zijii voorstellen iii de gegeven tioodsituatie bewtist aativaard. Zijii voorstel-

len kwamen ook neer op een volledige verwerping van de koninklijke boodschap
van 11 december 1829.

Iii feite vormde erkenning van individuele niitiisteriEle veratitwoordelijkheid het
rei-ept van Thorbecke om het land te redden eti was dit mede itigegeven door de

hoop misschien BelgiB toch nog te beliouden.

3. Reacties op de voorstellen van Thorbecke
Hoe reageerde meti op deze voorstelleti? Groeti besprak Tliorbeckes brochure
Ic,vend iii de Xedcria,idsc/ie Ged,lch k,1 vati 13 e,1 18 jaiiuari 1831. Hij ging er ecliter
slechts zeer oppervlakkig op in. Over het befindigeti van de besluitenregering en
over de verplichte ontslagaanvrage van mitiisters. die het vertrouwen van de Ka mers
hadden verloreti, geen woord. De St, Iii dadrci vati 12 1-ebruari, de opvolger vati de
Biic,ikor/, die op 27 jatiuari voor het laatst was verschenen, liet doorschemeren dat
Inen de naam van de schrijver kende en dat men de voorstellen ter verbetering vail
het bestitur in algemene zin ondersteunde. De Artiliemsclic Cottrilitt gitig in de

atleveritig van 14) februari wel speciaal op de bestuurshervormitigsvoorstellen van
Thorbecke ill. Gedeeltelijk nice eens, luidde het commentaar, maar zolang de
veratitwoordelijkheid van ministers niet in de Grondwet stond, kon een ministerie,
zoals de sclirijver het wilde, niet bestaan en bleet- de totstandkoming ervan ten
onrechte alhatikelijk van de persoonlijke wil van de monarch. Het Alee,ncen
Ha,ide/sh/ad reageerde iii maarlietit drie atleveritigen, vati 18,22 e1125 januari 1831,
bestaande uit twee verschillende commentaren. Het eerste, van 18 januari, citeerde
de voorstellen, eindigend met de passage vati het citaat hierboven eli gaf als
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opvatten, dan

is dit een rolstrekte navolging van de Engelse praktijk. Hoeveel goeds die ook
inhoudt, ot-de plc,tselitige toepassing op de regering van een ander land, en dat op
een tijdstip van spanning. onzekerheid en spoedeisende handelingen. niet hachelijk
getioemd liioet wordell, zal de ilitkoinst bepaleri. inaar deze kan wei eens verderfelijk zijn. Het blad begreep Thorbecke 11iet. De otitslagnatiie van E,igelse niitiisters
volgde rechtstreeks uit het verlies vaii het vertrotiweii (van de meerderheid) van het
Lagerliuis. 1)e Engelse Koning had dat niaar te aanvaarden. Thorbecke gitig iiiet
verder dan de plicht het ontslag aan te bieden aan de Koning, die vrij bleef dit
ontslag al dan niet te aanvaarden. Tliorbecke sprak bovendien van de steuti van de
Staten-Getieraal, dat \vii zeggeti van beide K atii ers.
1)eze reacties tonen aaii iii elk gevalaan dataan bepaaide tijdgenoten de verregaande
portee vati Thorbeckes voorstellen tiiet is ontgaan. De publicatie van de brochure
had volgens E.J. Kielil nog een andere kant:"'Waiit iii hetgeen hij zelfdoet om ininisterifle verantwoordelijkheid te verkrijgeti.
is hij stouter dan de stoutste. De jolige hoogleraar zonder leerstoel, raadt aaii (ircieii.
aa,i het publiek. en a.iii de Ko,ii,ig kortafaan. zoodanig verantwoordelijk Kabitiet te
voriiien: hij zegt zelfs utider wieti, hij noenit Falck.
'. ('.1

Thorbecke was zich vati de risico's bewust. Aan zijn ouders schreef hij dat veel
lifiirecht in strijd was met de persootilijke meni,ig vati de Koning, althans met die
welke nien tot dan toe daarvoor had gehouden.64 Kiehl zinspeelde op de pikante
o m s t a ti d i gh e id da t j u i s t i ii d e z e p e r i 0 d e d e b e f l i ssi Ii g m o e s t v a ll e n o v e r d e aa ti st e ll i 11 g

te I.eiden Vall elikele ilit (ient gevltichte hooglerareti, onder wie Thorbecke. Ile
grote vraag was of zij als buitetigewoon ofals gewoon hoogleraar zooden worden
aatigesteld? Toeti het eerste dreigde. hetgeen vatiwege de status en de hoogte van
het salaris bepaald niet otibelangrijk was - hij had grote schulden -, gitig Thorbecke

op 27 janitari 1 831 zelt-op atidientie bij de Konitig. liu bepleitte bij heiii zijii recht
opeengewooti hoogleraarschap na vij fjaar ordinariaat te Getit. da,ioods metafzien
vati het daarbu passende hogere salaris. De Koning en Thorbecke discussieerden bij
deze gelegenheid ook over diens brochure. Thorbecke deed daarvan bij mijn weten
geeti verslag. Het feit dat de brochure zich uitsprak tegen de onatliankelijkheid van
8 elgie kwa,ii goed te pas iii de kraa 111 van Wilie iii I. Het KB vati 1 2 iii aart 1831 liet
de status vati Thorbecke in liet midden, maar kende hein het lagere salaris toe van
eeti bilitengewoon hoogleraar.

'2

..'
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Kiehl „·as ee,1 nierkwaardige vrietid eti latere biograafvan Thorbecke. Hij stierf voordat hij
de biografie kori s·oltooieti: het hatidschrift uit 1872 berust iii NA, Collectie Thorhecke,
2.21.161.943: de KB bezit een afschrift iii de hand vati S.A. Naber, auteur van hi .'th'moriam
A fr. E·J· Kie/,1. Am#+*m 1874.
De naam Falck tioetilde Thorbecke alleen in zij,i brief aan (;roen van 15 december. J.B.
Manger. -Illortic'ckc m di' historic, Atiisterdaiii 1938, p. 51 schreef (teii otireclite): "Hij wil een
verantwoordelijk ministerie, zoals hij aan Falck schreef."
Britlitisscline 71,orticcke. I. p. 96: brief va,1 17 jatiuari 1831.
Zijii faniilie h.id in het verleden Voor Zijll studie grote leningen afgesloteli. waan'oor rente en
atlossingen betaald nioeste,i worden. 1)aarliaast tiic,est hij voorzieti iii het o,iderhotid vati zijn
fa mi lie.
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Intussen had minister Verstolk op 2(} jantiari 1831 de grondwetsherziening
aangekotidigd en het onderzoek tiaar de wenselijkheid van ministeriele verantwoor-

delijkheid."«
PARAGRAAF 3
THORI3E:(:KES SC)EVEREIN11'El'I'SOPVATTINC;

In het voorafgaaride kwani Tliorbeckes soevereiniteitsbegrip incidenteel tersprake.
Iii deze paragraafwordt daarop dieper ingegaaii. Thorbecke was uiteraard tegen eeii
absolute macht bij de Koning en hij ging in feite nooit serieus in op de leer van de
prealabele soevereiniteit, als hij die tegenkwani.67 Wat hij zelfonder 'soeverei niteit
verstond komt tot uiting in zijii correspondentie met Groen. In eeti brief Van 13
februari 18316' schreef Thorbecke aan Groeti:
"Waarom niethetbeginsel van volkssouvereitiiteit (lees: gemeetischapssoevereititteit.
PvV), door ruime eli trapsgewijze toepassing op de deele,i, geordend? Blijven
departemetiten (lees: provincies, PvV) en municipaliteiten ook nu nog lijdelijke
werktuigen ofeenvoudige secties van het algeineetie bestuitr, zoo versterkt men niet
de monarchale, inaarde republikeinscheeerilieid. Derepublikeinsche Koning. welke
de schutsheer wil zijn van provinciale en municipale zelfstandigheid, wordt een
noodzakelijke waarborg tegen de willekeur eener oppermagtige en revolutionaire
volksvergadering. Oordeelt gij niet, dat het koningschap antirevolutiotiair kan zijn,
zonder tot tegenom,venteling te vervallen? Is het ontiiogelijk, oni het stagitswezeii,
uitgaande van de nieuwe grondwet, in eeneti geregelden gang te brengen? Zal de
ste//ing'" der volkssouvereiniteit niet weder tot de uitkonistleide,i dereerste re volutie,
dan nioet zij tot een stelsel uitgebreid. en door alle otiderafdeelingeti heen organiek
geniaakt worden. De volstrekte magt van de opperste natio nale vertegenwoordiging
kati niet nieer door eene regtstreeksche werking der konitiklijke magt bitineti de
grenzen des regts, en eener aaneengeschakelde ontwikkeling van 66„ en hetzelfde
systeem, worden gehouden. Vestigt zich de autonomie der burgers all66n in de
hoogste staatsvergadering, eli niet teveiis op al de ondergeschikte trappen van de
stiats,iiaatschappij. zoo is het koningschap overbodig, en het volksdespotisme voor
de deur. Hoe uitgestrekter daarentegen de publieke bemoeijing der burgers bij hen

zelve,1 wordt, des te naauwer vindt zich allengs de werkkring der algemeene
vertegenwoordiging beperkt, en des te hooger rijst de invloed des konings.7" Welligt
is voor nieest alle Europische gouvernementen de tijd gekomen, op welken het niet
langer geoorloofd is, soortge'Uke overwegingen te verwaarlozen. Niet over het

.,
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De brochure van Thorbecke oefende wellicht invloed uit op bepaalde ininisters.
7710*(ke, 1, p. 1(17.
Ook iii 184(1 11egeerde hij deze

leer en liet zijn

Briefi,Asseli,12

vriend Box daar tegen ten strijde trekken. zie

hoofdstuk 12. paragraa f 2.
Deze brief borduurt voort op hetgeen Thorbecke in zijn hierboven behandelde briefvan 17
novetiiber 1831) aan Groen geschreven had.
Een stelling was iets anders dati een begiiisel.
Vgl. Van Hogetidorp iii de toelichting op zun 'Schets': "De Souvereine Vorst moet zijn eigen
belang in de magt van de Staten der Provititien vi,iden, alzo de algeineene voorspoed op
dezelve gegrond is. en zij,1 ain7ien rijst di,or de welstand van het vc,lk C)nfsman. I, p 6().
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begitisel, tiiaar over deszelts organisatie, zal meer en meer de strijd iii Frank rijk en iii
„71
Europa worden gevoerd.

Iii dit cotiipacte betoog gaf Thorbecke opnieuw een diagnose van het vastgelopen
centralistisclie en atitocratische bestel van Willetii I.'1 Iii de tiavolgende analyse vati
her citaat staan eletiienten die eerder al aati bod kwanien.
a.

Algeinene uitleg
Het regieni was volgetis Thorbecke uiterst centralistisch en nionarchaal geworden
eti had zodoende teri tegentiiacht, de Tweede Kainer, die uiteindelijk oppertiiachtige was, tegen zich opgeroepen. Oni zich als tegetiinacht tegen eeii evelitueel
revolutiotiaire Tweede Kanier re kunneti handhaveti, zou Willem I atitirevolutioiiaire Iiiaatrege|eii 111oeteri lienieti. Hij zou de genieenschapsniacht illoeteri decentralise-

reii tiaar de provincies en getizeetiten, watit de kollillklijke illacht alleen was iliet
latiger regeii de Tweede Kaiiier opgewassen. Zoii de niacht vati de burgers zich

alleeti op het niveau vati de Kamer kutineri vestigeti, dan zou die nlacht het
kotiirigschap verdritigen. Spreidde nien daarentegen de geineetischapsniacht en

konden de burgers op alle niveatis itivloed uitoefeneti, dan beperkte dat het
werkterreiti van de Katiier eti groeide de invloed van de Konitig. De bedoelde
decentralisatie ofspreillitig vall illacht over rijk, provincies" en gemeenten kondigde
de latere driekringenleer aan. Wat Thorbecke betreft ging het om een Europees
recept etigi,ighet niet langerom de vraag of, niaar oni de strijd hoe dit uitgaligspunt
zou worden georg.iniseerd ot- verwezenlijkt.

b. Het vertrekputit van Thorbecke: de gemeenschapssoevereiniteit
Ats vertrekptint imill Thorbecke het beginsel, of zoals hij het preciseerde, 'de

stellitig' der volkssoevereitiiteit. Beteketide dit dat hij eeti aanhanger was vati
volkssoevereitiiteit? Nee, Thorbecke was tier zo tiiin als Vati Hogendorp, Cotistant
ot Van M eetien een aanhanger van 11.ousseau . Zo vond hij eind 183(1 dat de volkswil
van Belgie niet zo maarals riclitstioer voorde staats- en volketirechtelijke erketitiitig

vail BelgiB inocht wordeti getiotiien.
"1)e Volkswil is iii alle zone bepalilige,1 eli veratideritigen volstrekt otibeperkt. Naar
welbehage,1 schept e ii vernietigtdie wil dewette n, de Staatsregelitig, alie iii aatschap-

pelijke itirigtingeii. Het is de ahiiagtige wil des Volks, welke heden dell burgerlijketi
eigendi,iii schetikt, eli morgeli weder met evetiveel regt olitneetiit. „74

Op 2 augiistus 1831 schreef Thorbecke aan Groen:
Het is behoefte voor otizeii tijd, dat aa,1 de valsche leer van het maritschappelijk
verdrag haar gezag iii wetelischap eri bij de publieke op i,1 ie worde o litnoillell „75
Thorbecke sprak hier niet van volkssoevereiniteitin de betekenis vati alle macht van
het volk. Dit noetiide hij in zijii brochure over het onderwijs 'het despotisnie des

1

2

3'
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"

B'iefilisst·/i'11, 7710rbc'rke, 1. p. Ill-112.

Eleinetiten hiervan waren al te vitideti iii zon brick-aan Groeii vati 17 tioveniber 1 83(1,
hiervoor iii paragraat-2 behaiideld.
Thorbecke gebruikte de Franse aanduiditig van departetiienten hier voor de provincies.
Thorbecke, Over de crkt'ittenis, p. 36-37.
Brieven van Tltorbecke 1830- 1832. p. 54.
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souvereineti volks'en zou hij later typeren als 'chaos'76. Hij bedoelde de organisatie
vati alle macht van het volk in de betekenis van politieke genieenschap
Het begrip volkssoevereiniteit iii abstracto duidde voor Thorbecke tiiet meer aati
dan een band tussen de lederi van een volk. Men kon dmnnee niet regereti. De
opvatting ('stelling') dat voortaan de wil van de meerderheid van het volk rechtstreeks besliste, stond in de weg aan een geordende, aan rechtsregels gebo,iden
sanienleving. Deze moest daarvoor worden georganiseerd, dat wil zeggen er moesten
machten worden ingesteld en er diende een staatsapparaat te worden opgebouwd.
Een Grondwet nioest het uitgangspunt bieden en alles inoest worden opgebouwd
en ingericht uitgaande van de politieke genieenschap. De redenen dat daar niet nieer
aan te ontkomen viel werkte hij later verder uit.77 In essentie had de concetitratie
van macht van vorsten v66r de Franse revolutie die burgers direct belanghebbende
bij de ene staatsgemeenschap geniaakt en waren regeerders en geregeerden daardoor
onderling van elkaar afhankelijk geworden:H iii plaats van de oude nionarchie of
de vroegere soeverein was er een atider middelpunt en vertrekpunt voor de
organisatie van macht gekomen: 'het begrip van het volksligchaam, als eenheid en
geheel'(lees: politieke gemeenschap, PvV).79 Alles en iedereen stond voortaan in
dienst van die genieenschap.
Voor Thorbecke bestond er na de Etiropese omwenteling geen eigen soevereine
111achtmeerbij koningen, watbepaald nietinipliceerde dat de rol van koningen was
uitgespeeld. Voor hen was een nieuwe functie weggelegd iii dienst van de politieke
geineenschap. De betekenis van de term 'soeverein' zoii daardoor een andere inhoud
krijgen. Er behoordeen kon daarom geen sprake meer (te) zijn van een machts9trijd
tussen de soeverein en het volk, want het belang van het volk was voortaan gelijk
aan dat van de Koning. In grote lijnen was Vati Meerien iii de jaren 1815-1817
Thorbecke in deze benadering voorgegaan.
811

Volgens Thorbecke was in de Grondwetten van 1814 en 1815 al van het nieuwe
principe uitgegaan, want er was een gemeenschappelijke volksvertegenwoordigitig
voor het hele land in het leven geroepen, waar de regeritig nice moest sametiwerken. Daarom kon de Grondwet van 1815 alsnog te,i goede worden gekeerd via een
juiste toepassing en door bepaalde wijzigingen. Thorbecke zag de ontsporing vall
het regiem van Willem Ialshetgevolg van de nogniet uitgewerkte pendelbeweging
vati de Franse revolutie. De Grondwet van 1815 tiiocht dan voorde machtsuitoefeIiing uitgaan van het juiste principe van de politieke genieenschap, zolang echter
dat principe niet nader georganiseerd was, viel de Vorst in een confrontatie met een
dreigencle volksmacht terug in het oude patroon. Ilaardoor was, daclit Thorbecke,
het Nederlandse koningschap tot een tegenomwentelitig vervalleti. Het regiem had

'.

Thorbecke,

Over het bestitur van het o,ident,tis. herdnik 1979, p. 22 en Par·lemcittaire

Rcdel,ocn'neen, deel 5. september 1864-septeinber 1865, p. 311 (25-11-1864).

-"

'
Hi'

1,1 zijn voordracht 'Over het hederidaags staatsburgerschap' vati 1844. Zie Tliorbecke,
Historisdic Schetsen, p. 84-96: vgl. Brietivisse/i,w 7-liorberke, IV, bijlage 39. p 385-402.
Zie j.B. Manger, Tliorbecke en di' historic, Anisterdam 1938.
Briefii,isseli,le 77,orbecke, IV. p. 388.

Zie lic,ofdstuk 4, paragraaf 4.
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tussen 1814 en 183(I getetideerd naar de absolute macht iii reactie op, resp. ter
at-weritig vaii eeti dreigende absolute Illacht bij het volk, het perniatiente schrikbeeld
van Van Maatien.H' De facto was het, maar dat zag Thorbecke niet in, vooral de
dreiging van een Belgische hegemonie via ministeriele verantwoordelijkheid
geweest. Willem I had die dreiging bezworen door het Zuiden tegen het Noorden
uit te spelen en zo de basis te scheppen voor zijn autocratische niacht conform her
soevereiniteitsconcept van Van Maanen. Zo had toch weer een strud 0111 de hoogste
macht tussen Koning en volk kunnen ontstaan, volgens Thorbecke na de Franse
revolutie een achterhaald achterhoedegevecht. Alle continentale staten stonden
overigetis voor deze opgave, het ging oni een Europees probleem, want het nieuwe
beginsel, de gemeenschap als basis voor alle machtsuitoefening, werd uiteraard niet
dadelijk door iedereen geaccepteerd en door bepaalde groepen, die belang hadden
bu een terugkeer naar vroegere verhoudingen, bestreden.
Onderdenieuwe ordestondsoevereiniteitbij Thorbecke vooreeti gedeelde macht.
1)it echter niet in de zin van het soevereiniteitsbegrip van Van Hogendorp, dat ten
grondslag lag aan de Grondwet van 1814. De gedeelde niacht van Van Hogendorp
sloot aan bij de traditionele verdeling van macht tussen de Vorst en de stanclen. 1)e
Fraiise revolutie maakte in beginsel eenieder deelhebber aaii de soevereiniteit of
macht Vall de politieke genieetischap. Eigenlijk was het begrip 'soevereiniteit' als
term ot-aanduiding van de werkelijke macht al vanat-de Grondwetvan 1815, toen
deze vervangen was door 'kroon', verouderd. Iii 1840 zou Thorbecke de terin
opvatten als niet meer dan een titel. Iii 1841 schreet-hij:
"Meli zou zich op de theoretische kracht van het begrip van Souvereiniteit willeti
verlaten. Het geldt hier litet het begrip van Souvereitiiteit iii 't algemeen; niaar dat
der vorstelijke Souvereiniteit; een veranderlijk begrip, en dat iii onzen tijd weer eli
meer itikrimpt, of constitutioneel wordt beperkt. „82

Ik keer terug Ilaar Thorbeckes briefaan Groeii. Thorbecke wilde uitgaginde van de
iii januari 1831 door Willeni I beloot-de herziene Grondwet, het staatswezen in eeii
geregelde gatig brengen, waarbij uiteraard geen plaats meer zoit zijn voor een
prealabele soevereiniteit. Nieniand, ook Thorbecke niet, voorzag op dat moment
al de geweldig conservatieve wendingin de publieke opitiie als gevolg van de oorlog
met de Belgen, waardoor de grondwetsherziening op de lange baan kwam.
Thorbecke stelde in zijii brief otiverbloemd aan Groen voor de genieenschap van
het volk en volksinvloed voortaan als uitgangspunt te accepteren! Net als bu Van
Hogetidorp, Constant en Van Meenen, washetbij Thorbecke de niens zelfdie staat
en staatsvorni bepaalde en regelde. De Koning, het koningschap, was niet ineer dan
een futictie in dat nienselijke bestel. Geen spoor ineer van een directe religieuze
dimensie in het koningschap, dat zelts bedreigd werd als nier werd ingegrepen.

81

Op de achtergrotid daarvan speelde de vrees voor de revolutionaire denkbeelden van de
Franse revolutie, waarniee vooral de liberale Belgen geacht werden besmet te zijn. Overigetis
vertoonden Belgische liberaleti geen tekeneii dat zij terugverlangden liaar het vroegere Fraiise

bestuur. Zie daarvoor Van Sas, Onie Nattitirlykste Boildfenout, p. 295.
82 Thorbecke, 'Staatsregt. Onverantwoordelijkheid van den Koning' Reitsgeleerd Bijblad,

p. 132.

1841,
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Groeii antwoordde op 14 februari dat Thorbeckes briefhem versterkt had iii de
overtuiging dat nien niet door otiderdritkking, tiiaardoor regeling van de heersende

begrippen cle revolutie met succes zou tegenwerketi, inaar hij had heel wat
aarzelingeti. Over ministeriele verantwoordelijkheid werd iii de briefwisseling
M.$

Groen-Thorbecke na febriiari 1831 niet iiieer gerept. Door een ofmeer gesprekken
kwatiien beiden tot de conclusie dat ze iii hun staatsrechtelijke uitgatigspunten
verschilden. Volgens Groen in de hoofdzaak, volgens Thorbecke slechts in de
toepassitig. 1)eze zei staatkutide niet onniiddellijk rievens de bijbel te kunnen
plaatsen en beleed aan Groen zijn 'Christendom boven gelootsverdeeldheid':4 Eind
1832 viel de correspondentie niet Groen voor een aantal jaren stil (tot 1837). Na
een ernstig geschil van mening overeeti zaak van bestutir (de reactie van de overheid
op de beweging der afgescheidenen), zoii de relatie ernstig verslechteren en de
correspondentie iii 1841 definitiefafbreken.
PARAGRAAF 4

VOORBEIZEIDING OI' DEAANTEEKENINC; INI,EJAREN 1833-1839;
THOIZBECKE EN DONKER CURTIUS

1. Thorbecke en de volhardingspolitiek
In de jaren 1832 en 1833 heeft Thorbecke de volliarditigspolitiek van Willem 1
gesteund iii ationienie artikelen in het./ot,rnal dr la Haye.85 Hij verwaclitte toen nog
dat de aficheiding rampzalige gevolgen zou hebben voor Europa en voor de
toekomst van Holland. Het zal hem daarbij niet ontgaan zijn dat hetblad nierkwaardige standpunten over de koninklijke niacht ventileerde. Thorbecke wist dat deze

voortkwamen uit een otitspoord machtsdenken van Willem I. Hij had daar Keen
invloed op en als hij het toen gil opportutin zou hebben geacht daartegeti op te
komen, zou hij geen succes hebben gehad. De anti-Belgische Stellimilig verstikte
voorlopig vrijwel ieder verzet tegen het regiem van Willem I. Een vergelijkbare
berusting was te bespeuren bij liberale Ka,iierleclen. Daniel van Alphen, die bevriend
was met Thorbecke. verklaarde bij de behandeling van de begroting voor 1834 in
december 1833 in de Kamer:
"

A Is

ik daarbij bedenk dat responsable m inisters in atidere latide,1 de crediete,1 dikwijls

ili onze dagen met millioetien overschrijden en dan door eene coniplaisante
nieerderheid gedekt worden, dan besluit ik dat schijtibare verantwoordelijkheid de
hoogst wezenluke onverantwoordelijkheid daarstelt. als ik daarbij herdenk, dat
niettegeristaatide de gebreken van onzealtegecompliceerde ilistellingen eti inrigtiligen, waarv.iii ik de revisie volstrekt nodig acht, de credieten zelden gesurpasseerd zijil
(...) dati wanhoop ik niet aan herstel, zelfs tiiet van orize financien, eli ik zegen den
God vati otis vaderland, dat bij otis geen constitutioneele comedie gespeeld wordt,
waarbij de toehoorders iii de handen klappen, terwijl zakkenrollers. onder het Illasker

"
Rl
R,

Brictit,ss,·title Tlwrbirke, I, p. 114.
Briefii,isscline 771'irbrrke. 1, p. 238-24(I.

Eeti aalital r'ati deze artikelen zijn herdrukt in Bricfit' sseli,W 71,orbrd:r. I. Bijlagen.
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van verantwoordelijke 111illisters, het vertrouwelid publiek van derzeiver overtollige
Colitalltell Oilt]ast/Il.

„8.

Meti liet Wille,11 1 voorlopig op de oude voet begaan. Thorbecke zou vana f 1833
zijn aandacht vooral verleggen tiaar zijn taak als hoogleraar.

2. De voorbereidingen voor de Aanteekening
Vanat-eind 1835 begoti Thorbecke, zoals bekend, te werken aan een commelitaar
op de Grotidwet vati 1815.n In zijn Aa,iteeke,ting op de Gro,idit,etvan 1839 publiceer-

de hij als eerste de 'Schets' vati Van Hogendorp. Hij had de tot dan toe vertrouwelijk gebleveii tekst van de 'Schets'HN desgevraagd gekregeti van mitiister vati Justitie
Van Maarien. Deze beantwoordde ook twee vragen die Thorbecke hem stelde. 1)e
eerste betrof eeti optiierking van Van Hogetidorp iii zijn Bijdragen,89 die bij
Tliorbecke liet veriiioedell liad gewekt van het bestaaii van een vroegere versie, dati
die welke Vati Maaiieti hem had uitgeleend. 1)e tweede praag betrofeen mondelitig
e overlevering, die Thorbecke ter ore gekoren was:
"De booze wereld verbeeldt zich, 01'zoekt ailderen ill te beelden, dat het gatische
karakter v;iii Hoge,idorps ontwerp door de Commissie van Dec[emberl 1813 (lees:
de grotidwetsconitiiissievati 1814,1'vV) 011igekeerd zij. Aldoeteene vergelijkiii g der
Schets, aan de Comillissie voorgelegd, met de Grondwet van 1 HI 4 het tege,ideel
zie,1,./ zools d.larinedeevetiweleetiberoepop deonbekende, oorspronkelijke Schets
iliet atkesiledeli.

„lit

Het eerste deel van dit citait bevestigt mijil analyse van het gebeurde iii de
grondwetscommissies van 1814.4' Met het vervallen van het directe parlem entaire
aanklachtrecht tegen ministers leek ook de at-grenzing van de koninklijke mac*ht
weggevallen. 1)aardoor haddeti Willetii I en Van Maatien kans gezien de strekkilig

"' H7'K 1833-1 834, p. 49.
8- P.L.(;. vati Velzeii, '1)eel Ili vati 'l)ebriefu'isselitig vati Thorbecke' 1836-184(J'. Tildschrift voor
Opt,ibaar B,'smur, (15) 1989, (5, p. 94-97 e,16, p. 119-121) p. 119.
"' Alleeii ile toelichtii,g crop was iii 1815 door Metelerkainp gepubliceerd. Wellicht was her
geen t<)eval dat het tweede deel vati Metelerkainp niet verscheeti en dat de tekst v.iii de
'Schets' tot 1839 geheim bleet: 1)e tekst daarvati had de Belgen op een idee kutinen brengeti
over de oorsprotikelijke bedoelitig mzake ti,itiisteriele veratitwoordelijkheid.
'" Van Hogetidorp. Hiidr, 11,7, p. 149: "1)e SCHETS werd iii handen gesteld van eeiiige
Staatsliialitien. 0111 hunlic aalitiierkitigeti te veriletileti. 1)aar vloeiden vervolgetis ecnige
veratideritigeii uit voort, eti de SCHETS, alzoo veranderd, diende tot leiddraad vaii de
werkzaanihede 11 der C <)111111 issie voor de C:rotid„·et." Het giiig oni eeii slordige \,·eergare van

teiteii door Vaii Hi,getidorp
" Thorbecke had voor zichzelt-al gec-oncludeerd dat het stelsel van de 'Schets' eli de Grondwet
.

vaii 18 14 iiiet elkaar correspoiideerdeti.
Tydeliiati schreet- iii 1 835 in eeti tioot iii het door heiii uitgegeven zesde deel vati de
(:esdiiede„is

des

vaderia,ids

van W. Bilderdijk, dat, tiaar meti zei, de 'Schets' vati Vati

Hoge,idorp door de C; rotidwetscoiiiliiissie vati 1 814"zoodatiig lis 1 onigewerkt, dat d Iii e geest
er geheel uitgeraakte." Oittleeiid :iatid: C;. J. Hooykaas, Brictit,iss<ling Thorbc,ke, II. p. 393,
noot. Bewijzeil kati ik het 11iet. tiiaar tiiij lijkt Meyer, die sanien niet Tydelijan de Bnefit,iss·eli,W
v,1,1 ce,litc rigts,tch·crden publiceerde (h oot-dstuk 6, paragraa<3, putit 23) de meest waarschijtilijke

broi, voor deze overleveniig
'"- Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.
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vati de Grondwet een andere richting te Keven. Kennis van deze 'omkeritig' was
iii een niotidelinge traditie bewaard. Een ofnieeringewijden, die erhet verstrekkende effect vaii oriderkenden, hadden het verhaal mondeling doorgegeveii.
Thorbecke vroeg om een verklaring. 1)e irotile van het lot wilde dat hij met zijn
vraag als het ware bij de duivel te biecht ging. Van Maatien was immers degene die,
siziieti met Elout, Van Hogendorp had verleid tot de tekst, waardoor de aatiklachtbepaling was weggevallen (art. 1(14 Grw. 1814) Alles wijst erop dat Vati Maancti,
geconfronteerd met de mondelinge overlevering, zich van geen kwaad bewust was.
Hij tootide zich tegenover Tliorbecke, zo lijkt het, bereid oni het zoveelste
111isverstand over de Grondwet op te helderen. Hij ontkende het bestaan van een
oorsprotikelijke 'Schets' en leende iii tweede instantie zijn aanteketiingen vaii het
beraad van de grondwetscommissie van 1814 aari Thorbecke uit, sanien met de
sanietivattende analyse van de 'Schets' vati Van Hogendorp. Van Maatien schreef
ter toelichting:

"Het doet m ij weI leed, dat i k destijds niet m et nieerder ontwikkeli,ig den loop der

deliberatilin van de Coinniissie heb opgetekend. eti mij alleeti met onordelijke
.,9-,
punctata, in de vergadering zelve opgeschreven, heb bepaald.
Ileze openheid van zaken tegenover een kritische professor uit Leideii was niet

belangeloos. Voor een minister in functie was Van Maatiens begeleidende brief
opvallend lang. Als het juridisch geweten vati de regerende Koning Willem I had
Van Maatieti er belang bij te bewijzeti dat er geen vroegere 'Schets' was geweest.
Hij wilde kennelijk voorkomen dat Thorbecke tot de conclusie kwani dat er
mogelijk geknoeid was met de beginselen van de 'liberale' Van Hogendorp. Van
Maatieti ging zelfs zo ver te schrijven dat Van Hogendorp tijdens het beraad iii de
commissie van 1814 alle artikelen van de 'Schets' als zijn werk had voorgesteld.
toegelicht en verdedigd en dat Van Hogendorp niet een keer, Van Maanen had het
nagezien!, uit zichzelf bezwaar geinaakt had tegen een of wider artikel van de
'Schets'. Thorbecke kon een en ander zelf controleren aan de hand van de
aantekeningen van Van Maanen en hij liet zich blijkens zijn antwoord door deze
44

overtiligeti.

Thorbecke concludeerde op basis vati een en ander dat Van Hogendorp een oudHollatidse aristocraat was, die in het eerste stadium van de Fratise revoltitie en de
toentiialige aaribidding van het 'Engelse staatswezen' was blijven steken" en die pas
2() tot 3(I jaar later weer in bewegitig was gekonien om in te halen wie hein

t.

(.)*Mwi. 1, p. 72.
(),tistacm I. p. 73 en Bn't.lit,iss</ing 77'orbrcke, II, p. 446.1-)e tiotulen van de grondwetscoininissie
vaii 1815 vati het Belgische lid Iiaepsaet, gepubliceerd in 1841, brachten Thorbecke niet op
andere gedachteii. Deze probeerde ook de notulen van 1815 vm Van Maatieti los te krijgen
door iii zijn atitwoord aan heni te infornieren tiaar een bepaald artikel. 1)eze King hier echter

niet op in. Van Maanen leende zijii notulet, van 1815 wei aan anderen uit. Iii 184() gaf hij
itizage aan de zoon van Elout. Gwen Bric/ilisseling, III. Van Essen ed. p. 326, noot 2 eti in
1845 leetide hij ze uit aan Baud, brief van Van Maanen aan Baud van 13 april 1845. NA,
Baud, 628.
.

liefereerde Thorbecke hier aati eeti publicatie van Van Hogendorp vati voor 18()()?
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inmiddels voorbij was gelopen."" Toch leek dit voor een nian als Van Hogendorp
een weinig waarschijnlijke ontwikkeling Thorbecke voelde haarzuiver aan dat er
iers niet klopte, niaar niede door de notulen van 1814 van Van Maanen ontkwam
hij niet aan de conclusie dat er een breuk zat in het denken van de graati Dit werd
bevestigd door een andere opmerkirig van Thorbecke aan Van Maanen.
"Bij de zoogenaaiiide uitlegging der grotidwet van den heer Van Hogendorp, iii het
VIII decl zijiier Bijdragen, vind ik weinig baat. Zij verklaart de grondwet uit aiidere
begitiselen, dan volgens welke hij zelt, bij hetgeen hij voor otize staaisregeling gedaan
heeft, werkzaam is geweest.

„'97

Welke beginselen van Van Hogendorp bedoelde Thorbecke? In de 'Schets' en iii
de Grondwet vaii 1814 ontbraken zowel concrete bepalingen over de koninklijke
onschetidbaarheid, als over ministeriele verantwoordelijkheid. Hieruit trok, Iiaar ik
aanneeiti, Thorbecke de conclusie dat Van Hogendorp in 1814 niet geporteerd was
geweest voor deze beginselen. In decl 8 van zijn BO'draee,1 uit 1823 daarentegen had
Van Hogetidorp zich een duidelijke voorstander betoond van ministeriele verantwoordelijkheid. Thorbecke mocht daaruit atleiden dat Van Hogendorp inmiddels
ook het beginsel van de konitiklijke onschendbaarheid, grondslag voor die
verantwoordelijkheid, had aanvaard. Vandaar Zijil conclusie dat Van Hogendorp in
1814 andere beginselen had aangehangen dan iii 1823.
Eeti bevestiging dat Thorbecke zo geredeneerd heeft, is te vinden in de door G.J
98
Hooykaas in 1998 uitgegeven aaiiteketiitigen vati Thorbecke over Van Hogetidorp
Deze haddeii inoeten dienen voor een inleiding op de door Thorbecke in dejaren
1854 eli 1855 gepubliceerde heruitgave van de Bijdragen van Van Hogendorp." De
heruitgave verscheen echter zonder inleiding en de aantekeningeti bleven 011gebruikt, waarschijtilijk omdat Thorbecke er ontevreden over was. Ze bevatten de
volgende passage over de 'Schets'
"W el had h J1, (Vati Hogetidorp, PvV) daariii reeds, 111ethetoog op de Cotistitutie van
Grootbritanje, de eerste grolideti eener parlet,ientaire regeritig gelegd; ectie algeliteuie
Laxidsvergaderin B geroepen oni niet deli Vorst wetten te makeri, de uitgaveti zoals
de middelen te bepalen en rekeiischap van de besteding te otitvangeil, en bevoegd
0111 de ministers van wege ambts,nisdrijven (curs. PvV) te vervolgen, scheen hem toen
reeds on m ]sbaar.

„Il'(1

Blijkens dit citaa[ gebruikte Thorbecke tell onrechte de terni 'anibtsinisdrijven' en
dat geeft inzicht in zijn interpretatie van de opvattitig vati Vati Hogendorp. Deze
gebruikee iIi de 'Schets' iii plaats van de tertii 'anibtsniisdrijven', de tenn 'atiiptsverrig-

"

Thorbecke aan Vati Maanen iii een brief van

17

februari 1836, O,itstaan I, p. 72 en 73 eli

Brit;fil'isselitig vati 11,orbi'rke, iI, p. 446.

Briefit,isseli,le TI,orbecke. 11, p 446-447. De uitlegging der Groildwet was het
grondwetsconimetitaar, Bgdraim 8, p. 85-44)8.
..
Brie/ivisse/ing Thorbed:e, Vl, bijlage 6, p. 51)4-5(19.
- Gijsbert Karel van Hogendorp, Bijdrage,1 tot de hitishowdi,ig van Staat in het koni,ig«ik der
Nederimidm, verza,neld ten die,iste der State,1-Genercial. J.R. Thorbecke ed. 1 (1 dhi. iii 5 bdil., 2:
druk, Zaltbominel 1854-1855.
Bneju,isseli,W Tliorberke, VI, p. 507.
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tingen'."I' Hij bedoelde daarmee 'regeringsdaden' ofwel daden van de Koning,
waarvoorministers parlementairaanklaagbaarotivel staatsrechtelijk verantwoordelijk

zouden Zijn Bedoeld wareti onwettige regeringsdaden, met name daden in strijd
metde Grondwet. De term 'ambtsmisdrijven', die erin degrondwetscommissie van
1814 voor in de plaats kwam, - was dubbelzinnig. Van Maanen zag daarin
uitsluitend bij strafwet strafbaar gestelde misdruven van ministers op eigen gezag
begaan. Van Hogendorp had de term 'ambtsmisdrijven' geaccepteerd als een
toelaatbaar alternatief voor 'ambtsverrichtingen', maar dan opgevat iii een veel
ruimere betekenis dan die welke Van Maanen er aan gaf. Volgens heni omvatte
'ambtsmisdrijven' naast regeringsdaden in strijd met de (Grond)wet teveils individuele strafbare feiten. Thorbecke vatte de terni 'anibtsmisdrijven' oni meerdere,
begrijpelijke redenen louter strafrechtelijk op. Uit de notulen van Van Maanen van
1().

de grondwetscommissie van 1814 was hem ten eerste gebleken dat Van Hogendorp
geen bezwaar had gemaakt tegen de vervanging van de terni 'aniptsverrigtingen'
door de term 'ambtsmisdrijven'. Ten tweede had deze toegelaten dat het directe
parlementaire aanklachtrecht. van art. 6 van de 'Schets' wegviel. Ten derde was in
art. 177 Grw. 1815 de vervolging van anibtsmisdrijven athankelijk gemaakt van het
initiatiefvan het OM. Ten vierde, en dit was voor hem mogelijk de belangrijkste
factor, een bepaling inzake koninklijke onschendbaarheid ontbrak zowel aan de
'Schets', als aan de Grondwet van 1814. Thorbecke concludeerde uit een en ander
dat Van Hogendorp al in zijn 'Schets' van 1812 alleen een strafrechtelijke m inisteriele verantwoordelijkheid kon liebben beoogd en dat hij daar kennelijk in zijn
Bijdragen van 1823 afstand van had genomen,

3. Thorbecke en Donker Curtius
Thorbecke begon in de jaren 1834-1837 iii verzet te komen tegen de hoge
hypotheek op de toekomst, die de overwegend volgzame Tweede Kamerzich door
het rampzalige financifle beleid van Willem I liet opleggen. HU uitte dit eerst alleen
iii kleine kring, niaar het bracht hem ook tot zijn eerste otis bekende, overigens
anonieme, bijdrage aan een oppositiekrant begin 1837, waarin hij een soort
programma voor de toekomst ontvouwde.
Het streven naar staatsrechtelijke vernietiwing was in deze jaren praktisch tot
stilstand gekonien, maar niet alle oppositie was dood. Het gematigd kritische,
politieke blad, de Onparti/diee,"14 aanvankelijk van katholieke signatuur, wist in de
periode 1833-1839 vrijwel alsenige overeind te blijven. Veelvuldig verwijzend naar
1()3

1.1

1,2
,

1114

Door Thorbecke correct afgedrukt in Aa,ikekcni,W, 1839, p. 319. in artikel 6.
In art. 1()4 Gnv. 1814 en vervolgens in art. 177 Grw. 1815.
Vgl. brieveti aan van Assen en Luzac van 7, 9 eii 10 maart 1836, Briefivisseli„g Tltorbecke. \I, p
463 e.v.: Antheinsche Cotirant van 21 februari 1837, Briefuisseling TI,orbedze. m. p. 45 1-452
(elenienten hiervan had hij eerder geilit tegenover Groet, en waren terug te vinden in zij,1
Geritse dictaten). In augustus volgde een kritisch artikel over de gebrekkige vergadenvijze van
de Tweede Kainer (geschreven december 1836): Idem. p. 452.
Zie Leddie Valstar, De Onpartudige. De rol van een oppositiekrant 1833-1839. onuitgegeven
doctciraalscriptie, Utrecht 1988.
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buitenlatidse voorbeelden en schrijvers, onder ;vie Benjamin Con stalit, hamerde het
blad op de noodzaak vati grotidwetsherzienitig, kritiseerde de lamlendigheid vati de
Tweede Kanier eti het gebrek aati operibaarheid. Ook de persbreidel vormde een
belaiigrijk thema, watit de regering zou haar traditionele intimidatie en vervolgitigsbeleid gew0011 voortzetten
en had daarbij een machtige bondgenoot in de
publieke opinie. Onder invloed daarvan was inen, zelfs in koffiehuizen en societeiten die een abontiement hadden, ervoorbeducht openlijk de Onpartijdige te lezeti.
Het blad hekelde ook het ontbreken van niinisteriele verantwoordelijkheid, voor
de theorie waarvati het zich in belangrijke itiate aansloot bu de niodern aandoende
ideeen van de verdwenen Standaard. Bepaalde series artikelen in de O,zpartildige
11)5

1(16

1( 7

ware /1 vrijwel zeker van de haiid van Dirk Dotiker Curtius. Deze was iii de ogeti
van het publiek de grote inati van de oppositie in de jaren 1833-1839. Al v66r 1830
had hij naaill geniaakt als advocaat in persprocessen vall de regering regen oppositio-

nele bladen, een reputatie die hijtussell 183(I en 1840 zou weten te versterken. Hij
publiceerde ationiem de drie Gemeetizatite Brieven. "'8 Naar aatileiditig van de eerste
set vati die brieveii schreet-Thorbecke op 7 deceniber 1830 aan Groen:
'1_)e schrijver is aati de leer toegedaaii, dat st.latsregt ilier Illeer 15 ilan eene reeks van

doehiiatige ilirigtitigen tot verzekeri,igeti bevordering vati het particulier welzijii der
bijzondere burgers. Bijgevolg stelt hij volkswillekeur iii de plaats vaii iiiinisteriele eti
vorstelijke eigetidunkelijkheid. Terwijl echter het eerste gedeelte vati dezeleersedert
15 jareii i Iisgelijks het stelsel vail het gouvertiemeiit is geweest, zoo zijii des schrijvers
algeitieetie begi,iseleti weinig hi,iderlijk Jaii eene treffetide beoordeling vati hetgeeii
is gebeurd. 1)ei eige,ilijkeii grotid der kwaal ziet de schrijver niet. (. .) Zal op
datzelt-de stelsel. hetwelk otis Belgie heeft doeti verliezen, het behoud van NoordNederland worden gebouwd?",9
Verruil de willekeur van de Vorst voor de willekeur van het volk en je wint niets,

zei Thorbecke. Iii t-cite verviel men dill weer iii de heilloze machtsstrijd tusseti Vorst
en volk van v66r de Franse Ilevolutie. 1)oiiker Curtius bleefook na 1832, deels
ationiem, public-itair zeer actief."" In de brochure Orde van eind augustus of-begin

1" l)e sinds 1 829 versoepelde perswetgeving beperkte de juridische vervolgitigstiiogelijkhedeii,

11,

1,1..

11.
11,4

1

1

Iitaar niet het gebruik vati andere 111iddeleli. I k Iiiinister vaix Bintienlatidse Zaketi liet
bijvoorbeeld ei,id 1 835 twee hooglerareti berispen. vatiwege kritische public-aties over eeli
landbouwwetsotitwerp, lirictil'isseli,1.e ./boilieckc, II, p. 4(Il).
Zie de tiutiii iers ,·a 11 18 december 1833, p. 564 eii 14 nuart 1834, p. 127, het blad kreeg ecti
slechte reputatie toeii in 1834 bleek dat het sub,idie gevraagd had aati Belgische autoriteiteii.
Vanat- 3 4„111 1838 verscheeti het iii ee,1 groter tortiiaat 01 werd de tooll v.iii her blad t-eller.
Vanat 15 tiiaart 1835 verschenen series artikele,i "door eene vrietidschappelijke hatid
toegezotiden" (zie p. I van het nuitinier van 13 iimart 1835). Deze bevatteii onder Meer
eletiiei]teii uit de PTOLI'l' van de redactie vati de Standaard uit 1831. Bijvoorbeeld, iii eeti artikel
van 15 april 1 835, het pleidooi voor een recliterschap van de Eerste Katiier over milii3ters,
welk idee Dotiker Curtius in zon Proeve van 184(1 zou laten valleit. Kennierkend voor hem
waren ook betogen tegen oud-republikeinse toestanden.
Zie hoofdstuk 9, paragraat-4.
Brietit,issch,12 77,orberk,·, 1, p. 61; zie ook ident, p. 272.

Van hem verscheneti drie brochures over de rechtsniacht van de heet,iraadschappen (18341836), resultaat vati gerughtmakende processe,i, waariti hij de grote niaii was. Vati zijn liatid
was cell brochure over het nut vati spoorwegen ( 1837), waariti eeii vrieitd van Thorbecke lie
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septeniber 1839 zou hij zelfs probereti zich op te werpen als leider van de oppositie.
Onder anderen Kinker viel hem hierop openlijk aan en ook Thorbecke zou het
'geschrijf vati Donker Curtizis, atiotiiem in het Algeince,i Handeliblad, vertiietigend
wegzetten."' Donker Curtius liep velen te hard van stapel en kwatii met zichzelf
m tegenspraak, zoals uit het navolgende moge blijken. In het voorwoord van Zijll
112

grotendeels van die van Thorbecke overgeschreven Proeve t'eiter itieuttic .erotidurt
stelde hij dat zijn stelsel nionarclialer was dati dat van Thorbecke. Hij illzistreerde

dit niet een opsomming van de belatigrijkste atwijkingeti van

de Proeve

vati

Thorbecke. hi art. 84 van zijn Proeve kende hij aan de Tweede Kamer het recht toe
te verklaren dat een ofmeer ministers het vertrouwen der Kai:rier verloren hadden.
voor wat dori ook, met als consequentie het ontslag van de betreffende minister(s)
Daarmee verschoof hij in #n klap het zwaartepunt van de illacht Van de regering
naar de Tweede Kameren betoonde hij zich voorstandervati collectieve ministerifle

verantwoordelijkheid. Van de zelfstandigheid van de regeritig en van de Koning als
regeringsleider liet hij zo weinig over. Ter compensatie kreeg de Koning wei het
to
ontbindingsreclit van de Tweede Kamer, waarmee deze het ontslag van ministers
wegens het vertrouwensverlies kon opschorten. Als echter de nieziwe Kamer bleef
bij de niotie van wantrouwen van de oude, dan gold die motie als het ontslagbesluit
van de betreffende minister(s), resp. hethele kabinet. Aldus ontnam Doriker Curtius
ami de Koning het recht ministers naar welgevallen te olitslaan. Hoe dit te rijtiien
met zijn beweritig in zijn brochure Orde (p. 5) dat hij de kracht van uitvoering niet
wilde verlanimen en dat hij 's lands beheer niet naar de Tweede Katiier wilde
overbrengen? Zijn stelsel was, anders dan hij beweerde, juist mindermonarchaal dan
dat van Thorbecke."4 Had deze echter iii zijn brochure vati eind 1830 tiiet al een

soortgelijke figuur voorgesteld? Nee, bij hem ware,i het de ministers zelf, die
vanwege een gebrek aaii steun bepaalden of zij het vertrotiwen vati de StatetiGe,leraal verloren haddeti en daarom hun ontslagaan de Koni,ig iii oesteti aanbieden.
Bij Thorbecke gold het bovendien de steuti van de Staten-Getieraal als geheel en
bleefhet laatste woord aan de Koningpersoonlijk, zodat deze weidegelijk een eigen

stijl van de 0,ipartijdige herkende. Briefit,isseline Tliorberke, III, p. 1(18. Hij viel op door zijn rol
in het proces tegen de i\'dord-Brabatider, 0,11),irtdd,(i,4 14 en 23 juli 1837, in het proces over het
Haagse aanplakbiljet, 01,partildite, 21 april 1839 en door zijn pleitrede voor de Hoge Raad
voor de Amhemsdic Courai,t. (1839)
1 Voor een irotiisch, sarcastische reactie van de itimidde Is hoogbejaarde Kinker. zie: 'lets over
deii brief van Mr. Dirk I)otiker Curtius', Avondbode 9 septeinber 1839; vgl. de ationienie
brochure 11'a,torde, ce,i u,oord cian Mr. Dirk Do,iker Citrtius. Utrecht, 1839 en Briffuvs.ct,li,le
Tlic,rhecke, III. p. 52(j.
112
1)irk Donker Curtius. Proeve eetter 11ieuu,e grondu,et. Amhein 184(1.
"' 1)it otitbinditigsrecht had Barth616iny al iii 1815 voorgesteld in zijn iii februari 1815
gept,bliceerde brochure. Zie hootlistuk 4, paragraaf 1, pu,it 2.
"

1l4

Thorbecke zelf schreef: "Ten aatizien der kolonien en der comptabiliteit zal de Kotiing met
helii beter. dati met 111ij. tevredeii zijn. Die nietisen geven a11es prijs. wanneer zij maar hunrie
regtstreeksche verkiezingeti hebben, en niet de ministers mogen doen wat zij wille,1."
Arie·/il'i.,sr/i,le Tlit,rbed,e, III, p. 383.
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inbreng hield. Dirk Donker ('.,irtius was een stziwende, maar niet eeti vormende
..

115

kracht, zoals ook zijn latere carridre zou bewijzen.
PARAGRAAF 5

1)EGILONDWE'r VAN 1815 At.S BASIS VOORMINIS'rEIZIEI.EVERANTWOORDE1.IJKHEIi)?

Hoe was het toch mogeluk dat iii eeti otitwikkeld land als het onze er zoveel
verwarring had kunnen ontstaan rond het leerstuk van de ministeriele veratitwoorde-

lijkheid? Waarom was die figuur niet al lang geregeld? Hoe kotiden niitiisters en
Kamers er genoegen mee nenien de schuld van zaken dielilisgingen op de Konitig
te schuiven eli te denken dat daarinee de kous at- was? Dan was toch uiteindelijk
niemand verantwoordelijk? Dit waren kritische vragen die Thorbecke zich rond
184(1 stelde.

lib

Hoe hij zelt-Jacht over het beginsel van de niiiiisteritle veratitwoordelijkheid roiici

184(1 komt iii hoofdstuk 13 aan de orde. hi deze paragraafgaat het oin zijii visit op
hetbeginselin relatie tot de Grondwet van 1 8 1 5. Naarinate hij in de jaren 1837 tot

1840 verder in de Grondwet van 1815 was doorgedrongen, zag hu daarin wei
degelijk eeii basis voor de figuur. HU kwam dan ook iii 1839 tot een positief
antwoord op de sitids 1815 eindeloos herhaalde vraagol-de Grondwet vati 1815 een

basis bood voor (een vorni van) ministerifle verantwoordelijkheid. Maar als die
conclusie waar was, hoe zat het dan met zijn andere coticlusie dat Vati Hogendorp
het beginsel iii 1814 eii 1815 illiskend had en daartia vati inetiing was veraiiderd?
Hoe konden door Van Hogendorp nliskende beginselen toi-h itiipliciet in de
Grondwet \,aii 1815 vervat liggen ot bu het stelsel daarvati aatisluiteti? Hoe was
verklaarbaar dat die begitiselen tussen 1815 eti 184(1 tliet tOt ontwikkeling waren
gekonien? We zien Tliorbecke rond 184(J zoeketi tiaar eeti atitwoord op deze
vragen. Iii de tweede druk van de Aanteekening schreet-hij:
"Gedurende vijt-en twintig jaren werd de (;rondwet over 't algenieetiliiet geschotiden, werd zij over 't algeinee,1 opgevolgd, maar Iliet uitgevoerd. Het is eelle letter
die nien tot eelie levenskracht niaken; die inen ook otitzien kati als boeijeti, waariiaar
men zich voegt" (p. 197).

115
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Siep Stuumian, 11'adit op onzi· daden. H,·t liberalisme en de vemit'i,ti,t,X van ch· .\'tch·rlandst· stchlt.
Anisterdatii 1992, p. 95-134 relativeerdede beteketiis van Thorbecke v66r 184(1 teii tilveure
vati I)onker Curtius. 1)eze laatste publiceerde inderdaad eerder dan Thorbecke over

iiiinisteriele veratitwoordelijkheid, tijaar zonder er blijk vati te geven te beschikkeii over eeti
systeem. Heni de voorganger vati Thorbecke tioenien iii de kernpunten van dieiis politieke
programtiia lijkt 111ij Iiiet houdbaar. Donker Curtius betoonde zich bijvoorbeeld al v66r 1841 I
voorstander van collectieve nunisteriele veratitwoordelijkheid, terWijl Thorbecke daarvati tot
zijii dood ee,1 tegenstander is gebleven.
"' Aanterkening,
tweede uitgave 1841, i, p. Vill (de tekst vali het voorwoord vati de eerste

uitgave van 1839): "Wij hebben vaii onze geschiede,its iliet geleerd, iii staatkutidige
11 T

beschaving bij eenig volk achter re blijven."
Aanteekent''w, twecde uitgave, I, 1841. p. 197. Thorbecke fortiiuleerde hier zeer iligelic)udeti.
In eeti vroegere briet-aan Van Assen vati 16 septetiiber 1839, Bric/it'issclilit: Tlicirbc·,·1:t·, III, p
291, had hij geschreven dat hij, erop "lette,ide hoe de grondwet sedert 1 8 1 5 is beha,ideld,
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Bij eerste lezitig van dit citaat kijkt tiien vreetiid op. Had iiiet Vati Hoge,idorp al
iii zijii B(id,·,19(·,1 vati 1823 gesteld dat Willetii I de (irondwet op ilieerdere putiteii
geschonden had?'18 Hoe kon Thorbecke dan iii 1841 schijiibaar het tegendeel
beweren? Thorbecke, zo blijkt uit het citaat, registreerde trefzeker dat Willetii I eii
Van Maaneti de Grondwet letterlijk hadden opgevat. De uitdrukkitig 'boeijeii
waartiaar nien zich voegr' correspondeert met de zogetiaanid 'vrijwillige zelibeperking' van zijii absolute macht, die Willent I zich volgens Van Maaneti had opgelegd
De Grondwetvan 1815 bevatte veel staats- eii bestuursrechtelijke uitvoeringsregels
en tiauwelijks verbodsregels. Met de uitdrukking 'niet schenden en toch niet
uitvoeren' bedoelde Thorbecke het frustreren van de Grondwet zonder coticrete
bepalingen iii letterlijke zin te scheliden. Zo verstaan, kwaill het oordeel vati
Thorbecke toch op hetzelt-de neer als dat van Vail Hogendorp, die met schending
vati de Grondwet op de eerste plaats strijd niet het stelsel eii de bedoelitig van de
Grondwet had bedoeld.
Iii dezeltile stier lag de opnierking vall Thorbecke dat als het om de Grotidwet van
1815 ging 'het woord' bij ons 'dikwert-nicer vennogt dan de zin'. In plaats van de
kiemen in de Grondwet te ontwikkeleti was 'men aan de letter bluven hangen'.""
Hij typeerde daannee kernachtig het verschil iii benadering tilssell Van Maanen, de

letterknecht, eii Van Hogendorp, de man van het (genieen) overleg.11" De
beginselen vati de laatste (de kienieii) waren, voor \vie zocht naar ziti eii sainetiliang
in de Grondwet, zoals Thorbecke ondervond, wei degelijk vitidbaar. HU kwam dan
ook tot de conclusie dat een Tweede Katiier die dat gewild had, biiinen het kader

vati de Grondwer van 1815 zowel niitiisterieleveratitwoordelijkheid als koninklijke
onschendbaarheid had kuntien afdwinge,i. 1)aaroin ook zou Thorbecke zich tatiielijk
sterk afzetten tegen de voorstelling van de regeritig in 1839 eli 184(1, alsothet bij
m iii is teri Ble verantwoordelijkheid om iets nieuws ging, dat vreemd was aaii de
Grondwet. 121 We vitideti deze standpunten iii zijii ationietiie artikeleti over
ministerille veratitwoordelijkheid vati eitid 1839.

"Dat wij tiu eeiie tiiitiisterifle verantwoordelijkheid in dezeii zizi niet whijneii te
hebbe,1, isook niet deschuld der grotidwet (vati 1815,1'vV). Die colitrole, waarinede

tiiishatideld ofverotiachtzaatiid, ziilk

ee,1 Augiasstal

zotider razeti" wilde op ruiiiie i i.

81/,tragen, 5, p. 151: 'de Grotidwet is geschud.'
'" Bricti,·6·scli'W Tlwrbecke. III, bijlage 29. p. 541).

11':

12/J

De meerduidigheid van de Grondwet van 1815 konit ook naar voreti iii eeti briet- vati 6

iiovetiiber 1854 vati eeti zoo,1 van Vati Maaneti aa,1 Van Assen, NA. Van Hogendorp 2(15:
"Ik geloot- dat zoo meti in vergelijkitig kon bretigeti de detikbeelden eti gezillililige,1 der

persotieti die in 1814 e,11815 de grondwet saliienstelden, niet die van hen die de auteuren
waren der iii 1 848 daariti gebragte wijzigiligen het waarlijk verwotiderlijk inag heete,1 dat van
het vroegere nog zoo veel in stand is gebleven. De oorzaak ligt illijils erachtens didrin, dat de
staatkundige denkbeelde,i die in 1848 hebbeti gezegevierd, in dat tijdsverloop vaii 35 jareti,
meereti tiieer algenieeti zijii geworden eli dit eenen onniiskenbareti ilivloed heeft uitgeoefetid
op de opv,ittiiig der bepalitigen vaii de oude grondwet, zoodat het iii 1848 invloed hebbend
geslagt daarin geheel aiidere zaketi eii beginseleti las, dati de stellers (...) er iii 1815 iii
tiieendeti te hebben nedergelegd."
"' Artikel vati Thorbecke iii het Algemecti Ha,idebblad van 5 iioveniber 1839, Bric/it,isse·li,te T/,orberke, III, p. 528; Aanti·ckent,Ig, tweede uitgave, 1841,1, p. 194.
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eetie wettige onathankelijkheid der uitvoerende inagt volkomen bestaanbaar is. ligt
eli was altijd iii het bereik der Staten-Generaal. De grondwet hoeft niet te zeggen of
er ministerifle verantwoordelijkheid iii dezen zin wezen zaj. Het is pligtsbesef. de
praktische moed der K.imers, welke haar. ook otibeschreven, doet gelden, en zonder

welken de constitutionele letter der verantwoordelijkheid dood is."
Maar gold dat ook iii het geval dat er nog geen cotitraseign voorgeschreven was?
Al is het colitre-seign noch bij gewoonte. noch inet nanie ingevoerd, de Kamers
zullen zicli iii ieder geval, waar zij rekenschap vrageii, houden aan den minister. iii
wietis werkkring de onderzochte daad is bevat. Zij zullen diardoor de noodzakelijk-

heid van het contre-seingdoen geboren worden; een vorm die de hatideling aan beide
zijdeti buiteti kijf gemakkelijker inaakt.
Wij nieetieti dus te mogen dellken. datde ministeriele verantwoordelijkheid in geetie
van de twee beteekenissen, die wij aanroerdeti, bij otis eeiie staatsregtelijke tiieuwigheid kati worden genoemd. Iii de eerste is zij de wettelijke ontwikkeling vati eeti
uitgedrukt co,istitutioneel voorschrift: in de andere het gevolg van een vermogen.
dat de Stateii-Generaal, schoon de grondwet het hull Iliet letterlijk toekent, kunnen
uitoefetieti. Zelfs het contre-seilig. door de grotidwet geboden, ware eer aaiivulli,ig
··122
daii wezenlijke veratidering
Over de onschendbaarheid schreet-Thorbecke in een andere tekst uit 1839, die hij
blijketis hoofdstuk 4 hiervoor zo ilit de Obsen,ate,trkon hebben overgeschreven, het
volgende:
"1)e niet-verantwoordelijkheid des konings voor de dadeti zijner regeritig is eetie
coliditio sine qua tioti van het kotiingschap, is eene voorwaarde, buiten de welke de
koning ophoudt koning te zijn. Dat daarentegen de hoofden der departemetiteti van
Age,nee,i bestuur aansprakelijk zij,i. ligt in den aard van het a,iibt. Z66 eenvoudige
waarhedeii kotideri erketid zij,i eii werken. zo,ideriii eetiig artikel der grotidwet met
naliie te zilii verliield.

,·123

1)e 'schuld' voor het uitblijven van de erketinitig van de genoeiiide begitiselen lag

volgens Thorbecke niet bij de Grotidwet of bij Van Hogendorp, maar bij de
Tweede Kaiiier. Hiertiiee verwierp Thorbecke vierkatit het idee van een zelt-voor
het wettige beleid verantwoordelijke Koning vati Van Hogendorp. Aldus kwam

Thorbecke rond 184(A uit bij het statidpunt van de Belgische liberaleii van dejaren
1815-182(). Dezen hadden, tiet als Thorbecke, maar dan in navolging van Berijaniin
Constatit, volgehouden dat de E,igelse combinatie stilzwijgend in de Grondwet vall
1815 vervat lag. Explicieter dati Vati Hogendorp bracht Thorbecke in deze teksten
achterafhulde aan de opvattingen van Van Meenen, Barth 616niy, Tarte cadet en van
al die andere Belgen, zoals Dotrenge, Gendebien. Wallez, Pirson, De Gerlache, De
BrouckBre, Tielenians, De Potter enz.. die dit standpunt net als hij. inaar wei veel
eerder, hadden verwoord.

121

Bricfit,1.,sc'h,W 77,ort,nke, III. bolage 19, p. 529.
Idcm, III. bolage 29. p. 542.
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Thorbecke betoonde zich, net als Constant eli Van Meenen, niet bevreesd voor de
Engelse combinatie, maarnam deze juist als vertrekpunt,124 terwijl hij metheti tegen
collectieve ministeriele verantwoordelijkheid gekant was.
Als we mogen atgaan op de citaten van Thorbecke, heeft het wegvalleti van Vati
Hogendorps directe parlenientaire aatiklachtrecht het karakter van de Grondwetten
van 1814 eti 1815 niet wezenlijk aangetast. De daardoorontstane lacine betrof Iliet
het beginsel, al schiep deze wel onzekerheid over de omvang van de ministeriele
verantwoordelijkheid . Het koninkrijk was zo bezien al vanaf 1 814 eeti cotistitutionele motiarchie, waarbinnen ook de niinisters een zekere regeringsverantwoordelijkheid haddeti ten opzichte van de Tweede Kainer. De tekst van de Grondwet van
1815 niaakte, zo blijkt uit de interpretatie van Thorbecke, de Engelse coinbinatie
afdwingbaar, maar zonder dat dit tot collectieve mitiisteriele verantwoordelijkheid
hoefde te leiden. De praktische moed (lees: wil) van de Kainers om individuele
ministers aan te spreken en oin het budgetrecht te hanteren waren de beslissende
voorwaarden geweest. Daaraan was niet voldaan, oiiidat Willeni I en de Noordeluke
helft van de Tweede Kamer de Grondwet hadden opgeofferd uit vrees voor
onderwerping aan de Belgen. Had Thorbecke geluk, dan was de (prealabele) ii itleg
die Willein I en Van Maanen daaraan hadden gegeven strijdig met het doel en de
geest van de Grondwet van 1815.
PARAGRAAF 6
THORBECKES OORDEEL ACHTERAF IN 1860

Thorbecke zou stapsgewijs verder versterkt worden iii zijn misvattitig over cle
ontwikkeling van het regiem in de periode 1815-183(}, In 183() huldigde hij het
standpunt dat Willem I was ontspoord iii reactie op de dreiging van volkssoevereini-

teit van de kant van de Belgen. Dit bleek uit zijn brochure Over de Erketiteitis Van
begin 1831, hierboven besproken in de eerste paragraaf Vatiwege het ontbreken
van mitlisteriele verantwoordelijkheid hadden zijn niinisters Willem I niet voor die
ontsporing behoed. De oorzaak daarvoor, liet ontbreken van coticrete grondwetsbepalingen inz,ike de koninklijke onschendbaarheid en ministeriele verantwoordelijkheid, leek daarvoor de verklaring en dit spoorde ook met de ontkenning van de
beide beginselen door Willem I. Bleef over het raadsel dat een man als Van
Hogendorp niet geacht kon worden een vrgwel absolute niacht te hebben willen
toekennen aan Willeni 1. Hoe was het dan mogelijk geweest dat deze daarover was
gaan beschikken? Thorbecke werd, als zoveel anderen, misleid door de stiekeme
overstap van Willem 1 naar het absolute machtsconcept van Van Maanen. Deze

versterkte iii 1836 Thorbecke in zijn misvattingoverde oorspronkelijke bedoelingen

124

Iii de visie vaii Thorbecke was een m itiister daaroni voor alle regeringsdaden vati de Konilig
op zijn terreiti verantwoordelijk. Zijn uitdrukkilig 'het geweten vati de nlinisterille verailtwoordelijkheid' sloeg dan ook op de bewustwording van die eigen vcrantwoordelijkheid van
iedere 111inister eli zijii plicht 0171 op te stappen als hij zijn veratitwoordelijkheid niet koti
net]ien.
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van Van Hogendorp door hem inzage te geven in zijn notulen van de grondwetscomiiiissie van 1814, zoals bleek uit paragraaf 4.
Naannate Thorbecke dieperiii hetsysteenivan de Grotidwet vati 1815 doordrong
en ontdekte dat daarin alle voorwaarden voor (erkenning van) ministeriele
verantwoordelijkheid besloten lagen, zoals bleek in paragraaf 5, werd de paradox
groter. Terwijl het enerzijds voor Thorbecke vaststond dat Van Hogendorp iii zijn
'Schets' en in de Grondwet van 1814 geen ministeriele verantwoordelijkheid had
gewild, bleek diezelfde Grotidwet in de versie van 1815 er weI alle voorwaarden
voor te bevatten. De iii 1841 verschenen notulen van de grondwetscommissie van
1815 van liaepsaet'25 zouden Thorbecke al evenniiti een bevredigend uitsluitsel
geveri op zijii vragen. Geen wonder, dat hij eeti kleine twintig jaar later veel
ver\\'aclitte van de verschijtiing van de brieven van Falck in 1857. De inhood
daarvati stelden hem echter diep teleur. Hij vond daarin geen 'zamenhangende
rekenschap: noch informatie over de beginselen en het stelsel van bestuur van
126
Falck.
Hij verwerkte zijn bevindingen in zijn historische schets over Falck uit
186(1, waarin hij de periode 1815-1830 als volgt zou typeren:
"Er was eeneli Volksvertegenwoordiging: doch zonder wortel iii het volk,127 zo Iider
vastigheid in eeii algeiiieeti gevoel van behoefte, zotider zatiienhang met eerie
publieke meening: gebruikt om aantieming van het voorgestelde te verkrijgell. Om
rekenschap en overtuiging te geven was het niet te doen. De regering bleefiii het
kabinet: bedekt en geheim zint,ig. ook bij hetmatte, gebroketi schijnsel vati openbaarheid. dat uitde onderhandeling m et de Staten-Getieraal ontstond. Er waren tilinisters
tiiaar zotider dgeti wil: zoodat elk oordeel over de niaatregelen van het bestuur
0,1111 iddellijk den Vorst trof. Vrije discussie was strijd tege!, bet kotii,iklijk welbehageti

ofgezag: en veratitwoordelijkheid. de eerste en meesttioodzakelijke aller waarborgen,
was Ilergetic te vindeti dati. waar ze ijdel was. bij den Vorst. " 128
Thorbecke verbaasde zich begrijpelijkerwijs nog steeds over het raadsel van de

onverantwoordelijke tiiitiisters. Hij begreep niets van een stelsel waarin niinisters,
na het geven vall hun advies aan de Koning, lijdelijk bleven tell aanzien van diens
beleid en waarin zij zich van iedere verantwoordelijkheid bevrijd achtten. Tocli
kwam dat ontiiiskenbaar uit de brieven van Falck naar voren. Dit vorinde voor
Thorbecke het ultieme bewijs dat de ministers van Willetii I gespeend waren
geweest van iederbeset-van hun verantwoordelijkheid. Errestte Thorbecke daaroiii
weinig nieer dan weemoedige bespiegelingen en het ophalen van herinneringen aan
een nian die hij eens mateloos had bewonderd. Falck was, zo schreet-hij, zo veel eti

J..1 1<aeps,aet, Jounial des 4atices de la comtiiissioti cliii a dtO chargde par le koi, en 1815. de
1-6diger uii projet de Constitutioil pour le royilitile des Pays-Bas'.
Ocut,rrs conip/iks. VI. Mons
e.a. 184(1.

1

2I

13-

128

Hishinsch< Scht·tse,1.1)e,i hiag 186(I. p. 172. heruitgave (3.H.E. de Wit, 71tor/,crke 171 dr it,r,rding

mi de ,\'cder/a,idsi' iiatic, Nijiiiegen 198(1, p. 354.
Boniewasser. 'Het Koninkrijk der Nederlande,1 1815-1830'. p. 247 noenide dit terecht een
'onhistorische visie'. De uitspraak deed inderdaad geen enkel recht aan het werk en de
feitelijke betekenis van de Tweede Kainer in de periode 1815-183(1. Op dat monient
bestondeti de achterat gereconstrueerde Handeli,Wc,1 over die periode nog i}iet.
Historisdic Sclietsell. 1 86(), p. 176; heruitgave De Wit, p. 358.
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zo lang hij koii de verzoeiier gebleveti van Noord eti Zuid iii

de geest
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w.iariti hij

de oorsprotikelijke verenigirigbedoeld had eii dat impliceerde gelijkwaardigheid van
Noord eti Zuid:
tiimliier mogten wij iii de schaduw der zuidelijke proviticieii kotiien, Iioch deze
etikel als voor,iiuur van Holland beschouwd wordeli.
Desaltiiettemin was Falck door Willeni 1 verwijderd. Heni trot-geen blaani, aldus
Thorbecke, het lag aan het algetiieeti karakter van otize publieke toestaiid:
"En daarin lag, itiet zoozeer iii sommige verkeerdhedeti van bestuur ot-iii de grieven
daaruit geput. veelmin iii eetiig verderfelijk opzet der Kroon, de oorzaak der kwaal.
Bij schijiibaar welzijii wareti wij eeti werkeloos ligchaaii), zo,ideraiidereii prikkeldati
13')
dien van het antagonisliie tusschen otis eii de zuidelijke broeders. WU· · hadden eeti

dalileg van Staat. die niet schootier ot- vollediger koll wordell ged.lcht. met het
k o t i i t i g s c h a p e e t i e a lge 111 e e ti e, e e t i e p r o v i t i c i a l e e, i e e i i e p l a i t s e l ij k e v e r t e g e ti w o o r d i -

gitig; doch hoe waren zij get-ortiieerd eii wat rigtten zij uit? Tegelijk tiiet de politieke
krachteti, iii de Grotidwet opgesloten eii bijkans verscliolen, was alle atidere kracht
van zelfuntwikkelitig blijveti slapeti " (p. 183).
Een mitiister van groot karakter zou iii de jaren 182()- 1830 de zaak tell goede
hebben kutinen keren, meende Thorbecke, maar alleen als hij naareigen overtuiging

eti verantwoordelijkheid had inogen handelen en daaraaii had Willeni 1 in de weg
gestaan (p. 184). Thorbecke wilde ecliter geeti verwijt aaii her adres vati de Koning,
waiit

"De verklaring iii de boodschap van 11 december 1829. hoe Zonderling eii verkeerd
zij otis voorkoiiie, was op het toetitiialige geloof gegrotid. Zelt-s otize eerste liialitieti
hielden tiiinisteriele veratitwoordelijkheid en de daaruit voortvloeijeiide pligten Iiiet
voor ee,1 algetiieeti beginsel van politieke zedelijkheid. maar voot· eeile staatkulidige
uitvinding, voor eeti bestaillideel van een bepaalde theorie ot- cotistitutie, welke de
onze liiet was; voor eelie liicuwigheid, strijdig met olize zedeli eli gewoolitcti. Men
begreep tiiet, hoe, watineer de Koliitig bevoegd ware oni te beslisseii eli te bevelen.
hij die gehoorzaanide eti uitvoerde voor het besluit of bevel aatisprakelijk kon zijn
(p. 186)."

Uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt dat de iii i nisters va n voor t 8 3( ) m et Z O 11 aiet'
en onwetend waren geweest als Thorbecke dacht. De meesten haddeti wei degelijk
een beset-van hun verantwoordelijkheid gehad, zeker als het ging oni de (grond)wettigheid van het regeringsbeleid. Alleeii Vati Maaneri (en wellicht Mollerus) was
een overtiligd eii consequetit tegenstatider geweest vati het principe als zodanig.
Thorbecke zou nooit te weten komen dat de ontkenning van Willetii 1 eeii vlucht
was geweest voor de Grotidwet van 1815. Juist onidat, zoals Thorbecke zelfhad
ontdekt, de onschendbaarheid en de verantwoordelijkheid daarin wel degelijk
kotiden wordeti gelezen en uitstekend in het stelsel vati de Grondwet pasten, had
Willein 1 ze ontkend. Ik vervolg het citaat van Thorbecke:

"" De tegetistelling Noord-Zuid blokkeerde inderdaad iedere norniale ontwikkelitig vati het
bestel. inclusief de ministeriele verantwoordeljkheid. Iii ziiei 1 845 zei Thi,rbecke iii de
Tweede Katiier: "Meri vergeet dati, dat zoowel van 1815 tot 1831), als van 183(1 tot 184(1, de
kanip illet de zuidelijke broederen ons constitutioneel geweten otiderdnikte." Thorbecke,
Parli·,m·iII,zirt' RL·,it·vocniwit, 1. p. 8().
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" D e m i,1 i sters, iii ei iii m ersiii.irde (; rotidwet,i ieteetisbe hoefde ti te worden gehi,ord
(Thorbecke ver\#·ees hier weer liaardeboodschap v,in 1 I dec eiiiber. PvV).beschouw-

den zich dus als age,iten va,i de,i individuele,i koninklijken \vii. e,i zij hadden met
eeii Vorst te doe,1. die tege,1 de schuld welke zij vati zich wierpeti. tiiet (,pzag. De
miitister. die onatliatikelijkheid van ged.igte of=gevoeleiis had bewaard gi,ig zoover
als hij gaan mogt. watitieer hij zij:i adi·ies keilbaar niaakte en aai,drolig: inaar dan was
(,ok. \·olge,ic Falck's uitdrtikking. 'de reratitzw·oordelijkheid va,i hetii al-.' C)ver het
beleid der latidczaketi oordeele,ide als Falck. bleet-de 111itiister verbi,liden olii zijne
overtuiging eli het algenieet, belang 3,1,1 dieiistgetrouwheid op te offeren, en alzoo

te berordereli lietgeeti hil sch,idelijk aclitte. 1)at hij ititegetideel zijtie medewerkitig
ttioest „'eigereti, niet allee11 itkeureti. 111aar zijn attcheid nenieti. zoover was het
politiek pligtgevoel iii et gevorderd. Het gewete n der iii iii isteriele veraii twoordelijkheid was nog niet ontwaakt. Zo,ider twijfel grooter en algenieener otigeluk. dan dat
een Kotiing zich op eeti dwaalwegbevond, waarop volharditig slechts mogelijk was
dewijl ieder met heni medeging" (p. 186-187)

Thorbecke had ongelijk. Het 'geweten vati de ministeriele veratitwoordelijkheid'
\\ 14. ZO bleek hierroor. iii de Nederlandeti al zeer vioeg, al voor 1814 bij Vati
Hogendorp, ontwaakt. Natiwelijks oiltwaakt. was het ecliter. bij wijze vatispreken.
dadelijk eri opzettelijk otiderdritkt. W illetii I h.ad vi,or die otiderdrukkitig 11 stiel de
Rtellil verkregeti van de Noordelijke helft rati de Tweede Katiier. Uit vrees voor
Belgische hegetiic,nie had het N ,cirdeti het machtswapell vati de mi11isteriele
reratitwoordelijkheid uit de hatiden van de Ilelgen gehouden. 1)e overstap van
Willetii I tiaar het soerereitiiteitscoikept vati Van Maatien werd geheel biii n e tiskaniers geregisseerd, zodat, behalve de rechts treeks betrokketieri. tieti jaarlater vrijwe|
nieiiiatid nicer wist hoe zich ee,i eti ander had afgespeeld. Thorbecke was toen nog
ee n c) u ts ider ver wegiti de proviii cie eti heeft iii Ge nt ketitielijk de kans ge mist 0 111
door lezitig vati de discussies russen de Obsen,ate,ir en de lip113,11,·rides op de hoogte

te raketi ,·ati r,·at zicli trisseii 1815 eii 1822 had atgespeeld. Opvallend is dat hij ook

achteraf, tilssen 184(leti 186(), tiiet liieerte wetetigekoineti is orer de crticialerol
die mitihteriele veratitwoordelijkheid in de eerste jareti I.in het kotiirikrijk had
gemeeld.

Wat verder het 'geweten vati de nii,iisteriele veraritwc,ordelijkheid' aangaat,
verschilletide ininistersk\\·atiienitide periode 1815-183(I, al dati ilietplibliek, voor
huti veraiitwoordelijkheid op, zoals uit citaten eti gedragitigen van otider infer Van
Hogendorp. Falck, Six vati Oterleek, Appelitic, Verstolk eii Vati (;obbelschroy is
gebleketi.

Hoewel er dilidelijk lac,ines wareti iii de ketitiis vati Thorbecke. gaat her tiiet Mii
lieni daarover 11 te hard te valleti. Voor 1821) was Thorbecke, geboreti iii 1798, te
jorig en te ititensief met zijn studies bezig oiii tiieer dan oppervlakkig ke,inis te
nemen van de politieke gebeurtetiisseri. Ook zijn tijdgenoten, die tiiet. zoals
Thorbecke, bovelidien jarenlatig (182()-1824) in het bu itenlatid hadden verbleven,
hadden weinig weet meer van de eerste tieti tot vijftien jaren van het regietii van
Willem I. Een man als Groen van Prinsterer bijvoorbeeld, die door zijn positie als
secretaris van Willein I veel beter dati Thorbecke iii staat ri,oet zijn geweest o,11 zich
te itifornieren over de regeerpraktijk van voor 1828 had geeti idee vaii wat er zich
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iii die periode werkelijk had afgespeeld eli kwaill met een ondeugdelijke verklariiig
voor de ontsporing van het regiem.
Eenen ander lijkt er tevens op te duiden dat Thorbecke in de periode 1825-1830
te Gelit niets van een neiging naar hegemonie iii het Zuideii heeft bespeurd.
Weliswaar wilde men in het Zuideii een inter proportionele vertegenwoordigixig
in de Tweede Kamer,13' maar een sterkere itivloed vaii de Belgeti was nog niet
hetzelfile als een Zuidelijke hegetiionie. Na de aficheiditig schreef Thorbecke dat
niet aan hereniging te denken viel oindat iii dat geval Holland zou worden prijs
1

3ll

gegeveli

"aati de oppertiiagtigen volkswil vati Belgie. aa,1 de revolutioilaire partijxhappeil,
aan de regeringloosheid en aaii den fratischen invloed, welke dat land thatis beheer-

schen." (p. 11)

Doelde hij daarmee op het grotere aantal zetels in de Tweede Kamer dat de Belgen
dan zouden hebben geeist. waardoor zij de thcto een overwicht over Holland
zouden hebben gekregen? Een hereniging zou, zo al denkbaar, in elk geval
ondenkbaar geweest zijn zonder at-spraken over de verhouding van de beide
rijksdelen. Het Noorden zou zich bij een hereniging, naar ik aanneein, nininier
willoos in depositie van de 'underdog' van het Zuiden hebben laten manoeuvreren.
De Belgen hebben daar zeker niet op gerekend. Zo schreet-bijvoorbeeld een illall
als De Potter bij briefvan 24 augustus 1830 vanuit Parijs aan Willem I dat als de
Hollanders bleven weigeren de Belgen als gelijken te beschouwen, er beter een
scheiding kon plaatsvinden:32 De Potter ging er kennelijk vanuit dat, net zo min
als de Belgen nog langer overheerst wilden worden door de Hollanders, de laatsteil
een overheersing door de numeriek talrijkere Belgen zouden acceptereti.
De iii 1857 gepubliceerde brieven van Falck lieten Thorbecke iii het duister. Over

werkelijke oorzaak van de ontsporitig van het regieni van Willein 1, had Falck
iii zijn brieven discreet gezwegen ofzich slechts vaag uitgelaten. Zou Falck zich ook
tia het overlijden van Willem I nog gebonden hebbeti geacht ami Zijtl geheiiii h o iidingsplicht? De vraag is zinloos, watit Falck overleed op 16 maart 1843, negen
niaanden eerder dan Willem 1. De eerste, alom geliefde anibassadeur van Nederland
in Belgi2 (1839-1843), de grote verzoetier Falck, vond het wellicht te pijnlijk otii
zich over zijn aandeel iii de geschiedenis te verantwoorden. Hij zou het geheini dat
angst voor Belgische hegemonie de hereniging had doen mislukken, 111eenemen iii
zijn graf:33 Hijliet het'onoplosbare' probleein van de iii inisteriele verantwoordelijkde

heid onopgehelderd.

'

" Zie hoofilstuk

01

12, paragraaf 6.

Co,irrier des Pays-Bas 14) augustus 1831, "d'autres proportionsdans lareprdietitatioii nationale";

geciteerd door Colenbrander, Koni,W Mi'licm L Anisterdatii 1935,11, p. 355.
1,2 Gedenkstukke,i IX, p. LXXXV-LXXXVII.
133
Of zou openheid van zaken zijn verzoeningswerk, dan wei het ativikkelen va,i de

boedelscheiding, hebbeii beleititizerd?

HOOFDSTUK 12
De grondwetsherziening van 1840
Inleiding

Iii 1839 lieten het openbaar worden vall de fitiaticiele toestand eti de hertrouwplannen van de Koning de Kanier tenslotte geen andere keus. M eti besette Willem 1 niet
langer te kunnen laten begaail. Het hoot-ddoel van de grondwetsherzietiing iii 184()
was het oxiderwerpen vati de ontspoorde Koning aan de Grondwet. Deze onderwerping zoit het resultaat zij,1 vati het expliciet grondwettelijk verantwoordelijk iiiaken
van de ininisters. De teitelijk in nieerderheid conservatieve Tweede Kanierbeoogde
daarbij geenszins de niacht van de Koning over te nemen. Slechts enkele Kanierledeti, Luzac was er een van,' spraken zich al ilit voor collectieve m inisteriale

veratitwoordelijkheid.
Thorbeckes Aanteekening op de Grondwet was op het juiste moment iii septeniber
1839 verschenen. maarovermitiisteriele verantwoordelijkheid liet dit werk zich nog
niet uit. Enkele maandell later, eind 1839 en begin 184(), schreet-hij daar anonienie
artikelen over in het Algemeen Ha,idelsblad. De teneur van zijn artikeleti was dat er
heleniaal niets nieuws gevraagd werd, niaar slechts gitig 0111 toepassing van de
Grondwet van 1815.
De herziening vaii 184() verliep uitennate chaotisch, want Willetii 1 wist aanvank-

elijk vati geeti wijken. De regeritig moest stapsgewijze gedwongen wordeti tor
verdergaatide concessies. Hoewel de Kamer ministeriele verantwoordelijkheid eiste,
vreesde Thorbecke dat de Kamer de strijd met de Koning niet werkelijk zou dii rveii
doorzetten. De onzekerheid wegens de heersetide verwarring over wat de figuur
inhield was groot.2 Zal men in het Bitinenhof niet nog weker zijii dati iii het
Noordeinde?, schreet-Thorbecke medio april 184().'
in derde ilistantie, na het weigerell van de geldmiddeleii, verscheeti eeti eerste
dubieus voorstel inzake nlinisteriele verantwoordelukheid, dat sneuvelde. Het daarop
Pas

volgenderegeritigsvoorstel, eeticompromis datuiteindelijk de Grondwet vati 184(1
haalde, betrot-zoals iii paragraat-7 hiertia zal worden uiteengezet, niet de strafrechtelijke maar eeri staatkutidige ministeriele veratitwoordelijkheid. Het bereikte
coriiprotiiis giiig Thorbecke niet ver getioeg. Hij typeerde de figuur weI als
gerechtelijk (lees: strafrechtelijk), iiiaar hij bewees zelt-dat dit niet opgitig

'

2

Aldus Luzac op 18 11iei 1844) in de Tweede Kanier. Grondil,cisherzieni,W /84(J, 1. p. 311; vgl.

ident, IIi, p. 498.
Vgl. Jaco Schou,vetiaar, Frederik van SurVe i·,1 dc Ilissint:sche Couratit, Middelburg 1998, p. 2838.

-' Brietit,isscht,g 77,orbi·cke, III, p. 4<)1.

433

434

H ( ) ( ' )F r) s 'r u i<

12

Het door Willetii I eti Vati Maatieti buiteii de Grondwet van 184(, houden van de
koninklijke onschetidbaarheid zou een verrassend resultaat opleveren. Daarmee zoit
Willem I hetstelsel van de gedeelde verantwoordelijkheid van Koning en m iii isters
van Vati Hogetidorp, altlians foriiieel, herstellen.4 Di[ stelsel had de Hoge liaad als
constititti on ele reclitertot leveti kunnen brengen, maar omdatde voortaan verplicht
coiitrasigtieretide niiriisters geen risico natiien, lioefde de Hoge Rnd tussen 184(1
en 1848 bij gebrek aan aanklachteii niet in actie te komen. Van Hogendorps
herleet-de stelsel zou, onbegrepen maar niet ineffectief-, stand houden tot 1848.
Iii dit hoot-dstuk verwijs ik vaak naar G J. Hooykaas, Briefu,isseling van Thorbecke, deel

III.' Ik volsta daarom iiiet een vindplaats tussen liaketi in de tekst (Ill. inet paginatiutii]iier). Is de verwijzing ineervozidig of is daaraan nog iets is toegevoegd, dan is
gekozen voor eeti voettioot.

PARA(;RAAF 1
HE-I VOORSPEl 1(1-1-I)E HERZIENIN(;

1. De periode tot december 1839
1)e weerzin van de Tweede Katiier otii Willem I ongecontroleerd te laten begaan
liep steeds verder op. Al in t-ebrtiari 1837 dreigde de situatie dat eeti Katiiertiieerder-

heid zich tegeti eeti oorlogskredietwet zou keren. Via een pro memorie van het
conservatieve Katiierlid Stiouck Hurgrotije aaii minister Van 1)oorti werd 0111
vertrotiwelijk over|eg tusseti regeritig eti Kamer gevraagd eti werd Willeni 1
aatigezegd dat de tiiaat vol was." Sommige individuele Kattierleden kwamen hier
ook operilijk voor uit. Willetii I besloot daaroiii in 1838 eindelijk akkoord te gaati
11iet eeti regeling inzake Belgie. Op 19 juli 1839 kwarn minister van Buite,ilandse
Zaketi Verstolk iii de Tweede Kizizer terug op zijn toezegging uit 1831:
"Zij (de regering. PL·V) vieit zich d.iii ook eerlang te ziillen zijii iii staat gesteld. om
niet UEdeltiiogenden in 01'crh·.e k trfile,1 omtrelit de vereischte wijzigitige,i in de
groiid„·et."

4

Wille,11 I had als arglimelit tegen de herziening aangevoerd dat nien het werk van de
vrijzitinige Vati Hoge,idorp iliet iii(>cht aantaste,1. Bric/it,isst'/i,le 77,orbrcke. III, p. 3511. Tegeti
de achtergrotid van het gebeurde iii 1814 eii 1815 was dit niet erg kies van Wille,11 1.
M(,gelijk liad deze die episode ititusseti totaal verdroligeti
Th(irbecke, Brictiti:s.,cli,W 77,0,·brcki'. III, 1 836-18·1(1. (;J. Hoc,ykaas ed. 's Grave,ihage.

J.12.

1988.

'

Brief met een pro memorie van Stiouck Hurgronje van 27 april 1837 0,1 Vati Doorti. NA,
Staatssecretarie, 6(141,N 1 HG k: op p. 1(I va„ het P.M. dat "ilieti het il, de Kailier vrij eetic
was over het exorbitante van het aangerraagde buitetigewone crediet voor oorlog, dat vele
ledeti niet te 11 ii 11 genieelid hebbet l. hetzel ve alleen r oor dit tiia al zich te nioeteli ge trooste li. "
De auteur, wiens handtekening olileeshaar is, bleek uit het tizinii,ier en her liegister op het

vertrouwelijk verbaal van de secretarisse,1 va11 Staat ei, de directeur vati het Kabitiet des
Konings (kopie 1936), NA. Staatsserretarie, 61)48, p. 68. 1)it P.M. tocitit aa,1 dat van de

verbeteritig van de betrekki,igeii tussell Koiii,ig en Kanier. beoogd door het KB va„ 3,
jatiuari 1831), liiets terecht was gekonien.
H7'K 1838-1839 p. 33(1, 2' kolotii.
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In die dagen viel er kennelijk niemand over dat de belangrijkste biiinetilandse
aangelegenheid door de bewitidsitiati vati Buitenlandse Zaken iiati de Kmner werd
gecommuniceerd. Iii de troolirede vati 21 oktober 1839 verklaarde ook Willetii 1
zelt-dat de tijd voor grondwetsherzietiing was gekometi. De Kamer reageerde tilet
de wens van een ruinie herziening» eii verwachtte dat tiu eindelijk aan de toezeggitig
van 1831 inzake ministeriele verantwoordelijkheid zou worden voldaaii. Op 16
oktober 1839, vlak voorde trootirede, had de Raad van State zijn advies uitgebracht
op de zes inniiddels door de regering voorbereide otitwerpen.' Deze schoten, aldus
de 12aad, volledig tekort, walitiii strijd met de toezeggitigvan 1831 had de regering

de mitiisteriele verantwoordelijkheid geheel buiten beschouwing gelaten. De lt.aad
bepleitte een ruimere grondwetsherziening, wees op het gevaar vaii eeii Colltlict Illet
de Katiier en stelde vertrouwelijk overleg voor tussen regeritig eli Katiier. Minister
van Maaiieti antwoordde hierop dat tliatis eeti alidere situatie bestotid d.iii iii 1831
en dat de ondervitiding anders geleerd had. Het gitig volgens heni bij de herzietiliig
niet )iii de vraag wat wenselijk was, maar w.it werkelijk noodzakelijk was.
Op 23 oktober bracht de Prins vati Oraiije, als vice-president teitelijk voorzitter vati
de Ilaad van State, een persoonlijk advies uit aan Wille,11 I over de zes otitwerpen,
nu daarover, schreefhij, verschil van niening was gebleketi tussen de Raad vati State
en de Ministerraad. Hij schreef ook dat het eeti unit-orm advies was vati de R.aad,
waar hij geheel achter stond. Iii eeti bijgaande 'note' stelde hij dat de regering zich
niet langer kon verschuileti achter dergelijke oiibeduidende voorstellen. Het was
volgeris heni redelijk dat iedereeti grondwetswijzigingeti verwachtte terzake van de
koninklijke tiiacht. 0111 oriEntatie eti houvast te geven zou de regering een goed
onderbouwde visie inzake grondwetsherziening Opetibaar moeten maketi. Ministers
die zijn vader adviseerden oni zich tot de zes voorliggende ontwerpen te beperketi,
haaldeti zich volgens de prins eeti zware morele verantwoordelijkheid op de hals.
De Mitiisterraad bleek iii haar rapport van 28 oktober van Staildplilit te Zijil
veratiderd. De situatie was sinds haar vorige rapport van 10 juni gewijzigd onder

andere door de in septeniber verschetien .•lantecke,ti,le op de Ciro,idu,et van
Thorbecke. "' Ook anclere veranderingen iii de Grond\vet, die de opgedatie ervaritig
wettigden, zouden iii aantilerkitig nioeten killitiell kometi.
1

1

HTK 1839-184(), p. 1.

NA, Staatssecretarie, 6891; de adviesaanvraag dateerde val, 13 septeniber 1839, waarbu·
behalve de zes mitwerpen, gevoegd wareii eeti advies vati de Mit,isters vatilustitie, Biza, de
ad interiin minister vati Buza en ee„ advies vati de Ministerraad vati 1 0 juni 1 839.
"' Volgetis De Bosch Keniper, Geschiecit'nis van Xedcriand mi 1830, III, L.A. p. 4(4 stelde Vati
Maanen Iiaar aatileiding vall het verschijnen van de Aanteekcning (1839) aan Willeni l voor oni

"

Thorbecke te ontslaaii. Van Maanen voorkwaiii een reactie van Willeni I op de brief- van
Thorbecke, waarbij deze een exetiiplaar aa„ de Ko,iing had aangebode,1. Weit,ig verheffetid

1

1

wa3 V:Iii Maalietis instructie aan de behandeletid aitibteliaar 0111 bij liavraag vati Wille,11 1 te
tiieldeil dat Lie brief' va,1 Thorbecke zou zijn zoek geraakt. Grocit va,1 Pritistert·r Brielit•iss,·litig,
II, 1833- 1848, C. Gerretso,i eti J.L. van Esseti ed. 1261' 114, 's Gravetihage 1964, p. 949-95(1.
Briefil,isse/i,W Tliorbecke, III. 388, noot 1, p. 314. Via de desbetreffe,ide briefvan Box veriiatii
Thorbecke dat de mitiisters waren bijgedraaid. 1.)e opinerking vail Box iii zijn brief aaii
Thorbecke vati 6 tioveliiber 1839 dat nietiiatid bij het gouveriientelit aa,1 ee,1
grolidwetsherziening zou hebben gedailit zoitiler de (ili septeniber verscheticti) ..1,1,1kcl:cili,W,
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2. De prealabele soevereiniteit als excuus voor grondwetschending
Op 2() deceinber 1839 zou de voorspelliiig van Van Hogendorpuit 1834 bewaarheid
blijken: "nu Hollatid batikroet is, 1zijnl de Colonien aan de beurt oin uitgezogen
te worden".13 Op die daginoest mitiister vati Firiaticifn Beelaerts van Blokland aan
de Kimer toegeveli dat koloniale baten buiten medeweten van de Kamer waren
gebruikt ter dekking van kosten voor de staat van beleg met Belgie." 111 1835 eli
1836 had de Koning gemeend deze

baten daarvoorte inogen aanweriden 'uit kracht

van het uitsluitend opperbestuur: De tiiinister onderbouwde zijii betoog met de
prealabele soevereitiiteit, zonder daaroverigetis de grotidslag van te onthulleti. Sitids
de uitlatitig van tiiinister Van Gobbelschroy in de Kamer op 20 december 1827'4
eti de 111inder uitgebreide verwoording iii de koninklijke boodschap van 11
decetiiber 1829 was de figuur bij mijn weten niet 111eer niet zoveel woordeti
officieel naar buiten gebracht. Mitiister Beelaerts zei:
"hij (Wille,11 I. PvV) kwam tot ons over ali redder van onze herrijzetiis. en werd
ilitgeroepeti als Souvereiti, opdat Iii-1 oribelemiiierd '9 latids eer en b volks welzijii
zi,ude kuniieti be\·orderen: verre van het denkbeeld om als absoluilt alleenheerscher
te willen regeeren. aanvaardde hu de souvereiniteit. onder voorwaarde eelier wijze
constititie: Iia dieaativaarditigolitstofiden de Grondwettenvii] 1814 eri 1815, tiiaar

altijd bleef het eene geschiedkundige waarheid. dat de souvereiniteit niet uit die
(:rotidwette,1 gesproten. maaraan dezelve voorafgegaan was: bij de laatste Grondwet
i, slechts de titel van Sout'i·n·in lorst iii den titel en de waardigheid van Konint
reratiderd: de aard van het souverein gezag bleefdezelfile eii waarde uitoefenmg van
dat gezag tiiet beperkt was geworden, bleef het iii deszelfs algeheele zuiverheid
bestaan. zooals de pard vati hit summtim

illipl'ritilit medebretigt: vandaar hetbegrip, dat
de beperkinget) als uitzorideritigeii nioesteti wordeti beschouwd, die voor geeiie

ttitbreidelide uitleggilig vatbaar wareti. 1)it detikbeeld toegepast op art. 6() otizer
grotidwet, zal het,\·elgeene verwonderitigbaren datnieti geineend heettde m iddele n
der Oostindische bezittingen tot de bestaande behoefte,1 des vaderia,ids te ku,ine,i
a.itiwei,deti, ook zotideriii edewerkingder Staten-generaa]: even zeeraIs oudtijdsorize
Hertc)geti eli Cirave,1. zoolatig zij geene ht'dii, (zo werdeti toen de lasteli genoemd)
aati 's lands Statet] hadden te z·ragen. uit hillitle iniddelen de uitgaven dek te,1. ' 1.

Voorniet-ingewijden vornide deze tekstee!, raadsel. Zo schreefThorbecke aan zijn
vrietid. de hootilatiibte,war vati Justitie Box: "Met verbazing zagik in de Coi,ranten

is dus feitelijk otu Uist. Idem. 396, p. 318.
2 Van Assen aan Groen ca. 9 juli 1834. Grocit Brictit,issclille II. 11GP 58, p. 75

"

Onder zijii overlede,1 zoorgatiger V.iii Tets, 1)e Hosch Kemper. Gescltied(·iii: tia 1830.
83 e.v.

I,

"'

111. P

Zie hoofdstuk 7 paragra:if.3 o,ider 1.
ivioge'Uk Is er in de Katiier in de periode 1832-1839 wel vaker een beroep gedaaii op die
prealabele soevereiniteit. De gereconstrueerde Handelinge,1 geven wegens mogelijke lacuties
daar Keen uitslititsel over.
H7K 1839-1 84(1. p. 64-65. Het verhaal vati de hertogen e11 graveli r omide een alibi vati
Willem I dat als hem het werken door de Kanier onmogelijk getiiaakt werd. hij terug koti
vallen op een systeem van declaratie achteraf. Het is otizeker of dit eeti verdraaiing was va,1
ee„ vroegere niolide]inge toelichting van Va,1 Hogendorp.
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de onbegrijpelijke dingen, door hutine excelletitien gezegd." (111, p. 335)171)e lezer

herkent echter imitiddels de bekende en vertrouwde elemetiteti van de prealabele
soevereiniteit. Daar waren: 1 : de koinst van W illem 1, dat wil zeggen, ga terug naar
december 1813.2: de 'redder van otize herrijzenis', ofwel de nian die de natie deed
herleveii; 3: de soeverein, die geen alleetiheerser wilde zijn en daaroni een wijze
Grondwet beloof-de; 4. de Soeverein/Koning die 'historisch' prealabel bleefaan de

Grotidwetten van 1814 en 1815,5: het 'zuiver' (lees: iii begitisel absoluut) blijveti
van het soevereine gezag, het 'stimmum itiiperium' en 6: de vrijwillig gegeven
ititzoiideringen op de absolute macht, die niet verder,Iitgebreid kotiden worden
zonder de zuiverheid ervan aan te tasten. Los vati de 'logische' uitleg itizake art. 60
Grw.1815 was er bovendien de Bourgondische bezweringsform,ile en die deed de
deur dicht. Het stond Vorsten alsinds mensenhetigenis vrij om over h,in gelden te
beschikken, zolang ze hun hand niaar niet hoefden op te houdeti voor een bede.
Het laat zich raden dat Beelaerts bij het opstellen van zijn tekst bijstand kreeg van
Vati Maatien en/ofvan Willem I zelfi Volgens zijn tekst waren de ongrondwettige
grepen uit de kas van Willem I zogenaamd rechtmatig geweest want
"men had zeer ter goeder trouw aldus kunlien redetieereti. eli van dat statidpunt
uitgaan om te handelen zoals men gehandeld heeft"

eii hij, Beelaerts, kon
"derhalve de gelukwensching niet aatinemen, welke ik vati eet,ige geferde sprekers
heb gehoord. dat de ministerifele verantwoordelijkheid bij oils iliet bestaat: al bestond
dezelve, ik zoudetegen elke beschuldigitig, die daaruit zoude mogell wordeti a fgeleid,
m ij verdedigen op deze]fde gro,iden en m et dezelfde gerustheid. als waarinede ik deze
hatidelilig, waarvati Keen gehei m behoefdegeitiaakt te wordeli, aati U Ed el Mogenden

heb opengelegd en het deugdelijke daarvan nu verdedig."
K ortotii, Beelaerts zou er, 0 ironie, de verantwoordelijkheid voor hebben kutinen

nenien, als hij als minister verantwoordelijk zou zijn geweest!'R Ik neem ;ian dat
Beelaerts wel beter wist, hij zat echter in een onniogelijk dileninia, er dreigde een
ware monarchale crisis. Daarom had Beelaerts geeti keus en kon hij niet kieskeurig
zijn in zijn verdedigitig van de Koning. Geheimhouding baatte nietmeer, zoilat een
machtswoord de zaak evenmin kon redden. Beelaerts moest ofwel de grondwettigheid vaii het beleid, inclusiefhet koloniale monopolie van Willem I (het opperbestutir van art. 6() Grw. 1815), verdedigen of openlijk verklaren dat de Koning de
19
Gro,idwet geschondeti had. Dit laatste was ondenkbaar vooreen 'onveratitwoordelijke' minister. Ook aldeugde de staatsrechtelijke argumentatie van Beelaerts inzake

1-

Thorbecke was begi,1 1829 gecotifronteerd geworde,1 met de prealabele soevereiliiteit m
verband met zijn brochure over het onderwijs. Zie hoofdstuk 7 paragraaf3 en hoofdstuk 11
paragraaf 1 onder 3.

18

Zie voor nadere kritiek van Thorbecke e,1 Box op de

rede van Beelaerts,

-Iliorbedze

Bn'diti's,cli,1,e, III, p. 337, noot 1. De persoon vati de koning was volgens die kritiek op
onvergeetlijke wijze door de minister bloot gesteld.
"' I)at een inonarchale crisis dreigde blijkt uit een ongepubliceerd artikel van Thorbecke uit
decetiiber 1839 naar aatileiditig vail geruchte,i dat Willetii I wilde aftreden. Thorbecke sprak
zich daarin uit tegeti 'staatsrechtelijke zelfilloord' van Willem I. Briefit,issetine T'horlieckc, III,

bijlage 26, p. 530 vgl. 425, p. 337.
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het kolotiiale nionopolie van de Kotiitig (art. 60 Grw. 1815) niet, liu had wei een
praktisch argittiietit. Had niet een Kamerineerderheid Willein 1 jareiilang zijn gang

lateii gaaii?1'I Iliderdaad, de Kainer had veel boter op het hooid, de algemene
21
atkeuring gold dati ook zeker ook de hoge rekening, die nil werd gepresenteerd.
Wat de Tweede Katiier uit de tekst van Beelaerts opniaakte, blijkt niet, want er
volgde geeti debat meer op die dag
Waaruit bleek een notoireschending Vall de Grondwet? Sinds 1838 was naar buiten
gekonien dat eronjuiste verstrengelingen bestondeii tussen budgettaire bestatiddelen

vaii het moederland en vati de kolonien. In dat jaar waren de koloniale baten als
gevolg van dalende koffie- eii suikerprijzen gaan dalen. Willeni I had al jaren voorschotten getioineti op die bateii en die vielen ntt lager uit dan voorzien. Hij zou de
hierdoorontstanegaten dekketi metnationale middelen zonderde Kamerzelts maar
iii te lichteti. De Koning leende hiervoor tieritallen miljoellen bij de Nederlandse
Hatidelsiiiaatschappij
1)e volgeride spreker lia Beelaerts was de ininister vati Kolotiien Vati den Bosch, die
een leningontwerp van 58 miljoen teti laste van de kolotiiBil kwatii verdedigen.
1)eze beriep zich niet, zoals Beelaerts, op de prealabele, maar op een aan de

(Grondwet otiderworpen soeveremiteit:
"tiie,1 klaagt hier over 6cheliding der Cirondwet; terwijl de Koliliig oordeelt de
perke,i, die dezelve Jall Zijlie magt heeft gesteld, 11iet te hebbeti overschredeti eli uit
waarachtige zucht voor het algenieen welzijii iii de behoette van dei, Staat te hebben
1,·00 rzie n.

1)eze rechtsstrijd tioetiide Vati den Bosch nietig eti hij hanteerde bovendien een
ultiem dreigvniddel. Als het gezegde 'vivetit les priticipes et pdrissent nos cole,Iiies'
zoit voorgaaii en de Kanier haar insteinming zou weigereti, dati was volgens hem
alles verloreii.
Het hoge woord moest er echter uit: Het geld was al besteed. Er 1110est 4<) nii|joeii
tertigbetaald wordeti aaii de Nederlandse Haildelillaa£schappi.1. Et bleek 1 0 niiljoen

retoitr te i]ioeteli tiaar de fotidseti voor de spoorlijn Anisterdatii-Artihein, die de
Koning daaraaii tijdelijk had olittrokketi eii 4 tililjoen was tiodig oni het tekort van
het Atiiortisatiesytidicaat te dekketi. Mansvelt schreet-:
"Het wartiet vati schu Ide 11 eii forderinge n tus scheti het l )e parte melit vati K 4,10 ii ien

eii de N.H.M. (Nederlandse Hatidels Maatschappij, PvV), tusseii de N.H.M. ei, de
Indische Regeri,ig en het Departeiitent van Kolonidin. tussen her 1)epartemelit van
koloilien eii de Cietierale Thejaurie, vati deze weer ten opzichte vati het Amortisatiesytidiciat en diverse at-zotiderluke geadmitiistreerde fotidsen, maakte de,1 toestalid vaii

's Latids fitialicieii tot eer) illysterie, waarin geell leek koi) doordritigeii zotider de
m eestuitvoerige iii lichtingen. Een soniber vertii oeden,dat achter aldeze zelt-statidige

-" Het kolotiiale nionopolie was wei degeluk in de Kanier bestredeti door itidividuele
Kan ierle det i. Luzac deed

verslag van die al jaren

durende

strijd over de uitleg vati art. 64 1 (irw.

1815, Hl'K 1839-184(), p. 43-45.

"

Het Tweede-Katiierlid Schiin,iielpetinitick van der Oye reketide de Kanier tijdens clit debat
voor, HTK 1839-1841), p. 33, dat de jaarlijkse rentelasten voor otibepaalde tud 39 111iljoen
zoudeti bedrageli. wat tiieer was dan de reguliere begroting vati 35 lililjoell.

-- HTK 1839-184(}, p. 69.
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kassen tiog een otigeketide poel van ongerechtigheid lag- niaakte zicli van de StatenGelieraal meester.

„23

De jarenlatige bewering van de regeringdat alle geworie en buitengewone uitgaven
door de koloniale baten konden worden gedekt, bleek onwaar. 1)e al argwatiend

geworden aandeelhouders in de staatsschuld zagen de waarde vati hun staatsobligaties
dalen. Het spookbeeld van eeti staatsbarikroet doemde op.
Het aldus door Willem I in het geheim vermetigen van nationale en kolotiiale

budgetten, vorinde hoe dan ook een aaritasting van het budgetrecht vati art. 121
C;rw. 1815. Kolonialebaten vielen toe aan het 12ijk, de eigetiaar vati de buitenlandse
kolonifn. De Koning had er dits alleeti tilet itistenimitig van de Kamer over mogen
beschikken. Hij had iii strijd met art. 128 Grw 1815 verzuimd de Stateii-Getieraal
over de besteding vati de middelen in te lichten. Hij had in strijd met art. 202 Grw.
1815 evemiiin verslag gedaan aan de Algemene Rekenkamer. Slechts enkele
Kamerleden, met nanie Luzac, durfden openlijk in de Kamer te spreken van
schenditig van de Grondwet, want dit betrofuiteraard een tere kwestie, maar velen
spraken over gehele of gedeeltelijke schending van de wet. Er was, zo werd
opgenierkt, sprake van ernstige misleiding van de Kamer en men keurde het
leenontwerp niet 39 tegen 12 stemnien af, waarop minister Van den Bosch aftrad.
De vraag rees ook of de Koning zonder toestemming van de wetgevende macht
schulden aaii kon gaan of koloniale bezittingen kon verpanden? Het antwoord
luidde ontkennetid.
Het staatsrechtelijk schandaal dat de natiotiale financiele debacle veroorzaakte'4 was
compleet, toen drie dagen later de begroting voor 184(1 niet 50 stemmen tegen en
een stem voor sneuvelde. Deze eric stem was die van de indiener, mitiister van
Financien Beelaerts, tevens lid van de Tweede Kanier, een in Europa uniek
parlementair feit, waarop ook deze m iii ister aftrad.
Tijdens dit debat kwam niet alleen een einde aan het koloniale monopolie van
Willem 1, maar ook aan zijn algemene monopolie op de uitleg van de Grondwet.
In de periode 1815-183(), toen het Noorden zich bedreigd had gevoeld door het
Zuiden, had de Noordelijke helft Willem I zijn gang laten gaan bij de uitleg van de
Grondwet. Na de aftcheiding had de Tweede Kamer eind 183() een stevige klop
op de deur gegeven bij Willem I, maar deze had door de oorlog te verklaren aan
de Belgen een grondwetsherziening op de lange baan weten te schuiven. Aan die
situatie kwam eind 1839 een einde. Eindelijk hernani de Kanier het recht om haar
oordeelover de betekenis en uitleg van grondwetsbepalingen tegenover hetoordeel
van de Koning te stellen. Tijdens de debatten in deceniber 1839 in de Kamer ging

het dati ook niet alleen over de uitleg van art. 60 Grw. 1815, maar werd ook
aangedrongen op grondwetsherziening en erkenning van ministeriele verantwoorde-

"

W.M.F. Mansvelt, (ieschiedritis van dc Nt·der/and.sche Ha,idrismaatsrhappit, Haarle,11 1924,1. p

424-425. onteend aan I J. Brugnians, 11'ch,aart en Histone. ticit sttidie,i, '5 Graveiihage 195(I. p
65; vgl. Jaco Schouwenaar, Tussen Beurs en Bintienhof, p 241-245.
21

Thorbecke sprak iii een briefvan 16 september 1839 van een 'Augiasstal' sinds 1815 enin een
brief van 26 deceniber 1839 over "de rampzalige knoeierij. die tot dusverre stelsel heten
nioest.' Hnefit,isse/in.f 77torherke,

III,

resp.p. 29 I e,1 339.
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lijkheid. Meti besefte uiteraard dat als de uitleg vati de terni 'opperbestilur van art.
60 aanvechtbaar was, dit ook coilsequenties had voor de uitleg van andere grondwetsbepalitigen. Iii feite kwam het hele soevereiniteitsconcept dat Willem I met
behulp van Van Maanen aan de Grondwetvan 1815 hadopgedrongen op detocht
te staan. Het feit dat Willetii 1 geduretide 24 Jaar zijii prealabele uitleg had weten
door te ze[kii, inaakte deze daaroni nog niet legitietii.
Uiteraard gat' het ontslag vati twee ministers een grote schok. De bati vati de
zogenaanide onaan tastbaarheid der tiiinisters, werd opiiieuw doorbroketi. Deze keer
111et nog incer opzien dan bij het otitslag vati niinister van Financien Six in 1821.
1)e tevens persoonlijk iii grote opspraak gekomen Willetil I bleek kwetsbaarder dan
ooit. Hij zou ilu eindelijk tiioeten itibindeti regetiover de Tweede Katiier.
Vonnde het aftreden van de heide ministers eeti dubbel voorbeeld vati toepassing
vati ministeriele veratitwoordelijkheid 'avant la lettre', zoals De Bosch Keiiiper
meende715Ja, want Beelaerts eti Van den Boscli nameti de verantwoording op zich
voor de hatidelwijze vari Willelli I. Van den Bosch dreigde zelt-s eerst met aftredeti
etideed dit. netals Six iii 1821, vervolgetis ook. De Katiier rekeiide eitidelijk over
de rug vati zuti ministers persooiilijk al' met de Koning. 1)e ministers leetideti zich
daar be\vust voor, niet als louter persootilijke dienareti zonder etiige eige11 veraiit-

woordelijkheid.
Tijdens het Kainerdebat vati 23 december werd Beelaerts iliet nicer aatigesproken
op Zijn illerk\\'aardige uitlatingen over de soevereittiteit van enkele dageti eerder.
Door zijii aftreden verviel definitief-de kails 0111 de minister daarover iii de Katiier
aari de tatid te voelen, niaar daarbuiten bleefeeti reactie nier i,it.
Hetiri Box vatte iii ceii brief-vaii 2(I deceniber 1839 Jati Thorbecke het betoog van
Beelaerts over art. 61) (irw. 1815 satiien.-" Thorbecke noetiide eeii eti alider eeii
'klitchtige historic' eti pittte er hoop uit voor de aanstaande grondwetsherzietiitig
Nu kon ile zaak goed wordell, schreet hij (111, p. 335). Hoewel ze Beelaerts betoog
otibegrijpelijk votideti, haddeii ze wel een globaal idee over de oorzaak o t-her koiii sc
vaii de prealabele niacht van de Koning. Hox verwoordde die oorzaak, uiteraard
ationiem, in eeii artikel iii het A(Vt•illet·,1 Hapidelsblad van 26 deceniber 1839. Ddarin
reageerde liu als volgt op de rede vaii Beelaerts:
"1)everkeerdebeschouwing vatisotii,ii i ge led e ii des Bestuursilletop zigttot deti geest
der Katiier. is eene der treurige gevolgen olizer vereelliging met Belgi2.1)e Hollatidsche at-gevaardigde,1 zijii geduretide de laatste 25 jaren verpligt geweest hutitie
genioedelijke bezwaren tegeti vele wetvotitwerpeti op te offereti aari de dringuide
noodzakelijkheid vaii de Regeering te o,idersteunen. eerst tegeti de onbillijke eischeti
der Belgen, later (Box bedoelde van 18311 tot 184(1, PvV) tegen de staatkunde der
vreemde kabitiette,i (...). Het gevolg intusscheti van dit door vaderlatidsliefide eli
trouw Jail den Souverein, voorgesclireveil gedrag otizer vertegeliwoordigers, heeft

het bestuur (...) doen vergeteti. dat het regt der Ka,iier oni voorstelleti door deii

" De Busch Keniper, Geschiedenis na /830, p. 129.
2.
Brit·/i,isseling 77,01·lied:c, III, p. 333-334. Art. 6(1 C;rw. 1815 luidde: 1)e Koni,ig heeft bu
uitsluitiiig her opperbestuur over de volksplatitingeti eti bezittitige,1 vati het Rijk iii atidere
werelddeelen.'
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Koninggedaan afte keuren, iets m eer was dan eeneti ijde len klatik. Thans wordtiiien,
weinig onzacht, van die dwaling teruggebracht eli in plaats van ze te erketinen
en voortaan het wezen der zaak iii het oog te houden, komt meti tot de eerizijdige
en onverdiende gevolgtrekking. dat de Staten-Generaal het gezag des Souvereins
willen verkorten eii de regering des Lands iii hunnen boezein overbretigeii. „27
Dit citaat van Box bevestigt de in hoofdstuk 6 beschreven, vatiaf 1817 ontstane
28
zwijgcode van de Noordelijke helft van de Tweede Kamer.
Box kende uiteraard de soevereiniteitsopvatting van Zijll minister, die hij samen met
Thorbecke anonieni via de krant bestreed. Hij herkende ongetwijfeld de hatid van
29
zijn meester in het betoog van Beelaerts en presenteerde in hetzelfde artikel een
weerlegging van de prealabele soevereiniteit, door hem getypeerd als 'de leer dat
de grondwet niets is dan eene beperking van het absolute gezag van 1813'.
Niemand van de Staten-Generaal had, schreef-Box, ooit ill twijfel getrokken dat de
een

opdracht van de soevereiniteit aan Willem I had plaatsgevonden voordat er een
Grondwet bestond. Maar wie zoii op grond daarvan in ernst durven beweren dat
men in 1813 het oogmerk gehadhadonide Vorst tot een alleenheerser ofatitocraat
te maken? Toch had Beelaerts iets dergelijks beweerd ter verdediging van het vrije
gebri,ik van de koloniale baten door Willem I. Boxonderscheidde twee mogelijkheden, de Koning was alleenheerser over de kolonien hetzij krachtens de Grondwet,
hetzij op basis van de prealabele soevereiniteit. In het eerste geval kon hij daar niet
bij Leningwet afstand van doen of beperking in aanbrengen, want daarvoor zou
grondwetsherziening nodig zijn. hi het tweede geval, "volgens de leer dat de
grondwet niets is dan eene beperking van het absolute gezag van 1813", kon art.
61) Grw. 1815 slechts in beperkende zin worden opgevat. Maardan omvatte de terin
'opperbestuur' iii die bepaling, conform de door Thorbecke in zijn Aaitteekcning
daarvan geschetste geschiedenis, niet wetgeving, laat staan het recht om zonder
instemming van de Staten-Generaal over de koloniale baten te beschikken. Zou
Beelaerts geluk hebben gehad, dan had de Grotidwet van 1815 geheel moeten
zwijgen over de koloni8n. In dat geval was het onnodig geweest om bu art. 60 een
bepaald recht aan de soeverein op te dragen, dat de soeverein in 1813 onbegrensd
bezat. Nu dit artikel in de Grondwet stond kon men opperbestuur niet meer
uitleggen als 'autocratie'. Trouwens de autocraat van de kolonien zou niet het recht
hebben gehad 0,17 de huishouding van het rijk iii Europa te mengen niet die van
de kolonien.
Ketineluk, zo concludeer ik uit de antiotatie van Hooykaas, stamde het betoog van
dit artikel hoofdzakelijk van Box en was de inbreng van Thorbecke slechts

'-

28

.,

Zie Jaco Schouwetiaar, Ttissi·,1 Beurs en Binnenhof, 1. IP'. van den Biese,t e,i de politieke .iottmalistiek
va,1 het Handelsblad (1828-1845). Amsterdam 1999, p. 245, bij wie ik dit fragment voor het
eerst las. Het staint uit een artikel in het Alecmren Handelsblad van 26 december 1839, waaraan

ook Thorbecke elementen toevoegde, Briefu,isseling TI,orbedte, III, p. 336, noot 1.
Het feit dat hier gesproken wordt van 25 jaar en daannee teniggegaan wordt naar 1814/1815
doet daar niet aan af. In retrospectie gold de zelfcensuur van de Noordelijke Kinierhelft, hoe
die ook iii het leven geroepen was, de hele periode 1815-1840.
Algemem Handelsblad 26 december 1839, 'Bemerkingen op de Beraadslagingen over de
Leetii,igswet'
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niarginaal. Toch sluit dit niet uit dat beide heren eerder mondeling overleg hadden
over deze niaterie en dat Thorbecke hierop itivloed had. In een anoniem artikel in
het Ha,idelsblad van 27 december 1839 schreven Box en Thorbecke (III, p. 337, noot
1):

"Die geheel verkeerde theorie, dat de Koliing thatis nog regten zou hebbeti buiten
eti boven de grondwet, daarlatende."
Haddeti de coauteurs er genoeg van te zoeken naar de oorsprong van die oiibegrijpelijke theorie? Het is van belang hier op te merken dat Thorbecke door zutl

intensieve contacten met Box als geenanderde gelegenheid heeftgehad om binnen
Justitie navraag te doen naar de grondslag van de denkbeelden van Van Maanen. Uit
het feit dat noch Box, noch Thorbecke daar ooit uitsluitsel over gaven, leid ik af

dat Van Maanen die grondslag ook voor zijn eigen ainbtenaren niin ofineer geheitii
hield. Hoe anders te verklaren dat de grondslag van de prealabele soevereiniteit een
raadsel bleet? Thorbecke zou in zijn publicaties van rond 1840 nooit expliciet aan
de figuur refereren en deze dus bewust negeren.3' Wat kon men ook anders doen
dan er zijn schouders voor ophalen en concluderen dat Willeiii I iii de praktijk lak
had gehad aan de Grondwet. Het Tweede-Kamerlid Verwey Mejan zei iii niei 1840

toen Willetii I eitidelijk gedwongen was mitiisteri8le verantwoordelijkheid iii de
Grondwet op te tiemen:
"Nu zal er bij pligtverzuim of overtreding niet meet- gesproke11 wordeti vati eene
Hooge Ilegering, die di·grondwet itict ketit (curs. PvV), iii aar zaleen bepaald en beketid
persoon als de schuldige ofnalatige wordeti aangewezen. „31
De eerste directe schermutseling van Box en Thorbecke met de leer van Van
Maanen van eitid 1839 zou op korte tertizijn door andere worden gevolgd. Eerst in
reactie op een regeringsbrochure van eind januari 184() (Losse gedachten) en daarna
in reactie op regeringsantwoordeti van 24 april 1840 aan de Kamer. Deze confrontaties komen verderop in dit hootdstuk apart aan de orde.
PARAGRAAF 2
1)E EERSTE SERIE V(-)011.STEI.LEN 1-(-)T (;RONDWETSHERZIENING ZONi)ER MiNISTEiZIELE VEiZANTWOORI)ELIJKHEID

1. De eerste

vijf voorstellen

tot

grondwetsherziening

Op 30 december 1839 werden vijfregeritigsvoorstellen ingediend en op 10 januari
1840 verscheen de

Proeve van keri.iening der Grondwet volgens de Aanteeke,ting vati Afr.

J. R. Thorbecke:1 Een groep van vijf Tweede-Kamerleden, aangevoerd door Luzac,

"'

Thorbecke deelde wellicht de analyse van 1)onker Curtius, als vervat in het eerste stuk van
ZU Il Genice,izaine Bneven, dat iii hoofilstuk 9, paragraat-4 aaii de orde kwam. In ee,1 briefaan
Schimnielpennitick van der Oije van 3 ja,iuari 1831 roeitide hij de vele ware ilizichten iii dat
stuk. Bridit,isseling ·Iliorbc:ke, VII, 2()02, p. 412.
HTK 1839-1849, p. 159. Ik neem aan dat velen er zo over dachteii als Verwey Mejaii.
32 Art. 67 lid 3 vati de Proeve luidde: "De hoofden der tizinisterifle departetiteliten zijii voor de
uitvoering der grondwer en atidere wetten, zooverre die van de kroon athangt,
veratitwoordelijk." Juist niet deze opeti bepalitig zou Vali Maanen, getuige zij, hierna te
31

1
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stelde in reactie op de regeringsvoorstellen op 14 januari voor om eeti Kamercom-

niissie initiatiefwetsontwerpen van grondwetsherziening te laten olitwerpen. Dit
33
voorstel, waar ook Thorbecke achter zat, kreeg inaar weinig stezin. Had die
Kanierconi m issie zich doorde Proeve riloetell laten inspireren? D e regeringsolitwerpeti werdeti iii de loop van januari door de Kamer behandeld en onvoldoende
bevotiden. Pas op 27 april zou de regering niet een meinorie van antwoord komen,
vergezeld van zeven aanvulletide ontwerpen. Het gevecht over de grotidwettelijke
regeling van de ministeriele verantwoordelijkheid spitste zich dus in januari 1840
toe en de regering tootide zich vooralsnog niet bereid 0111 de figuur zelfs maar in
overweging te nemen.

Tusseti 1815 en 184() had Van Maanen t-eitelijk een monopolie op de grondwetfititleg gehad en was die uitleg nooit werkelijk op de proef gesteld. In 1839 was er
tenslotte een autoriteit opgestaan die niet zijn Aanteekcni,le en Proeve de bedoelitig
van de Grondwet historisch en inhoudelijk systematisch had opgehelderd.,4 De
Amitccke,zi,le had nog weI gezwegen over de ministeriele verantwoordelijkheid, niaar
nietdiens schrijver. Thorbeckehadeind 1839, ationietii,verschillendeartikelen over
ministeriele verantwoordelijkheid gepubliceerd in het A/eemer„ Handrish/ad.35 Deze
publicaties hebben de vrees voor ministeriBle verantwoordelijkheid zeker helpen

veniiinderen, tiiaar heel wat conservatieve Kanierleden kwainen niet geniakkelijk
los vati dejarenlatige itidoctrinatie en verwarring. Zij zouden niet zeldetistrafrechtelijke, itidividuele en collectieve ministeriele verantwoordelijkheid door elkaarhalen.
Ile Procve van Thorbecke nam wel een statidpiint over ministeriele verantwoordelijkheid iii, niaar een toelichting daarop ontbrak. Anibteriaar Box schreef op 14
jatii,ari aan Thorbecke dat nieerdere leden vati de R:tad van State een bepaling
verlatigden, irihoudetid dat eeti mitiister parlementair kon wordeti aangeklaagd
wegens (grond)wetsovertreding en door de Hoge R.aad tot deradatio,1 Civique ZO"
kinnen worden veroordeeld. Daarmee werd gerefereerd aan het meergenoemde
art. 114 van het Napoleontische Wetboek vati Strafrecht. 36

"

noemen kladaantekeningen in zijn maag zitten.
Thorbecke stelde iii zijn brief aan Luzac vati 31 decetiiber voor oni eeti tegeliontwerp van
herziene C;rondwet uit te geven. Bnefit'issi·litte 771,irba·ke, iII, 1,0 436, p. 343 en no 451, tioot
1. p. 353. Op 17 januari besloot de groep-Luzac het voorstel te laten rlisten.
Ile,1 Tex erkende in 'Geschrifte,i. de verklaring eli wijziging der Grondwet ten onderwerp
hebbende'. Nedcriandsch,·./aartiockcn vi,or Rcetsecleerd/trid, 184( ), p. 11)1, de grote iii vloed die de
Amitrebrnitte gehad had op de beraadslagingeti vati de Staten-Generaal eti op de discussie iii
de dagbladen.

"
"

Zie daarroor hoofdsttik 13.
1)it artikel luidde: I,idien een anibtenaar eenige willekeurige daad bevolen ot-bedreven heeft,
waardoor. hetzij de buzondere vrijheid, hetzij de Burgerregten van een' of- nicer Burgers,
hetzij de (irondwet. eetiigzins verkort ofbenadeeld wordt. zal hij met Burgerlijke otiteering
(dOgradatio,i civique) gestraft wordeti. Zoo hij echter bewijst, dat hij. op last van hoogere
anibtenareii, voor onderwerpen, welke otider hun gezagbehoorden, en waaronitrent hij hun,
iii de orde van huntieti ratig, gehoorzaamheid verschuldigd was, gehandeld heeft. zal hij van
alle straf bevrijd zijn, eti zal deze straf, in dat geval, toegepast worden op de hoogere
anibtetiareti. die deti last gegeveti hadden.
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1)e staatsradeii begrepe11 de bedoeliiig vati Thorbecke niet. Volgetis heti verraadde

de Proeve te veel het verlatigeti de Illacht van de Kotiing te beperketi. Waaroni was
de KOllitlg niet Op soilimige punten gecoinpetiseerd? (Ill, p. 351, vgl. p. 363). Net
als velen iii de Tweede Kainer gingen die staatsradeti ervati uit dat de oplossitig lag
iii het aflienien vaii een deel van de macht van de Konitig. Zij bepleitten dat die

koriitiklijke macht bij wege vati tratisactie sleches zou worden verkleind tot eeti
aativaardbaar niveau. Zij trokken die macht niet, zoals Thorbecke, als zodanig in
twijfel. Voor hem lag alle niacht voortaan bij de gemeetischap eii kreeg de Konitig

op grond vati de Grotidwet van de genieenschap slechts een aarideel iii de ge,iieenschapssoevereiniteit. In de gedachtegang van de staatsraden was weliswaar de
Cirotidwet eveneens de basis voorde koninklijke macht, inaar vattell zij soevereinireit nog op iii de vroegere 18' eeuwse ziti als een persoonlijke macht.
2. Losse gedachten: een historische confrontatie tussen Van Maanen en
Thorbecke

Een opeiilijke, persoonlijke Confrontatie jil de Katiier tiissen de korileiide en de
gaailde illail, Thorbecke en Vati Maatien, had tiiet plaats. Maar atiotiietii gebeurde
dit ziel, toen Thorbecke en Box iii een ationieiti Haticic/sb/adartikel eeti anoilieille

regeriiigsbrochure belachelijk illaakten, waarin Vati Maatien en Willetii I zelt-de
hatid haddell.

a. 1)e context exi het atiteurschap vati de brochure
1)e brochure verscheeti eitid jatiziari met als titel. Losse Redachte,1 over de Grondu,et cit
dericiver herzicnitig.'- Het doel ervan was, aldus Box aan Thorbecke ( III, p. 367),
vele z\vakke broeders iii de Katizer voor de gevolgeti van eeti grondwetsherzietiing

batig te tiiaken eti ze daarvati al-te schrikken. Dit aloude Keriario nioest ook iii dit
geval

helpeti om de iiiacht vari Willetii I te redden. Box maakte voor het eerst

melding aa,1 Thorbecke van de brochurebij briet-vati 27 januari (111, p. 366), waarin
liu zijil Justitiecollega inr. Vati Appeltere de (ationienie) schrijver noeinde. Hij had
zelden zo'n prul, zulke leuterpraat, gelezeii eti alleen vatiwege de bron (lustitie) was
het#uk ee/i weerlegging waard. Box sch reefop 29 jan uari dat niet alle niinisters het
tens waren met de Losse.qcdachtc,1 (111, p. 368). Kennelijk hadden zij wel allemaal
de tijd gevotiden om 'het prul' te lezeii. Appeltere had ugenover een derde de
recensie over de brochure iii het Hu,idelst,tad van 31 januari (geschieven door
Thorbecke eti Box) van de hatid gewezen (111, p. 37(J). Etikele dage„ later, op 4
tibruari, ineldde Box dat de 11.ussische gezant de Lossegedachtc,i en de Ha,idelst,ladre-

"

Losse,geda,·lite,i over de,grotidipet e,i derzelver lierziening,'s Gravenhage 18441.

De bewijzen vati het

auteurschap werden opgespoord en verzatiield door annotator C;J. Hooykaas. Brictit,issi·ling
77:orbrike. 111, p 368-371. De coticlusie die ik daarop haseer, koitit voor tiiijn reketiitig. De
brochure was zeker ook gericht tegen de I,weve vati Thorbecke eli tegen diens artikeleti iii het
Hatidetsblad. Als Van Assen, die sinds novetiiber 1839 op de hoogte was vati Thorbeckes
auteurschap van de betreffetide artikelen, zijn niond tiiet heett gehouden, daii hebbeti Willein
I

eii Vati Maaneii geweteti wie huti Lessc,Vt·dathte,1 zo vernietigetid de grotid iii boorden.

Bnefit,isseh,ig 7710rbecke, III, p. 371.
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cetifie ervan vertaalde voor Sint Petersbitrg, onidat hij vertiomen had dat Vati
Maanen de auteur was en Willem I zelf de tekst had gecorrigeerd. Dit gerucht.
waarvan Box ze|filietde broti was. werd ook dooratidere atiibassadeurs Cami Londen
eti Wetien) gerapporteerd (111, p. 370, tioot). Box vernam ook vati de boosheid van

Willem 1 over de recensie (Ill, p. 371). Deze gegevens maken het, los van de
i,ihotid, zeer aatitietiielijk dat Van Maanen en Wille,11 I itiderdaad zeltde hand iii
de brochure hebbeti gehad. Het meese voor de hatid ligt het cenario van eeti
otitwerptekst van de liatid van eeti vertroilwde atiibteriaar, 'R welke tia am]vullitig eti
39
verbetering door Van Maanen, door Willeni I zell-werd geautoriseerd.

b. De inhoud van de brochure
Andere ministers hadde,i, aldus Box, bovetidien gezegd uit de tekst de inbreng van
Van Maanen te hebben geproefd. Erg moeilijk was dit niet geweest, de brochure
was van begin tot eind een onvervalste uitwerking vati het Maaniaanse zwart-wit
denken. Of alle niacht berustte uiteindelijk bij de Koning of bij het volk, een
tusseriweg was uitgesloten. In de logica van Van Maatien koii alleen de prealabele
soeverein (de vi-ijwillige gever van de Grondwet) het initiatief nenien tot een
herziening. Intiziddels was echter vrijwel de hele Staten-(;eneraal ervan overtuigd
dat zij eeti minstens even grote zeggenschap over de inhoud van de Grotidwet had
als de Koning zelf. De Grondwet tiiaakte itiimers grondwetswijzigingen alliankelijk
vati de insteniniing van Koningeil Staten-Generaalgez.inietilijk. hi de ogen vati Van

Maanen kwam dat neer op ketterij
Volgens de Losse erdachten (p. 5) waren de Staten-Gener,al niet bevoegd de
Cirondwet volkomen o,ibeperkt Ie herzieti en ergetis een keus te maketi oit het
traject dat liep van 'otibegrensde alleetiheersching tot aan volslagen deinocratie'(p
7). Iii de logica vaii Van Maaiien zou dat inhoude,i dat volkssoevereitiiteit het
uitgangsprincipe was bij de herziening met als logische iniplicatie dat de Koning al
bij voorbaat onderworpen was aan de Grondwet. Nee,
"al wattothet innerlijke wezen der Grondwet. totde algemeelie regeringsbegitiselen
(...) behoort (...) Idiendel ongescho,ide,i te) blijve,i" (p.7-8).
D oor invoering van ministeriele verantwoordelijkheid zo u het gehele grondwettige
zamenstel worden veranderd eii otiigekeerd (p. 9-1()). Die figuur impliceerde het
contraseign en dat verdroeg zich niet niet de woorden 'de Koning alleen besluit
. -3 4"
(art. 73 Grw. 1815). Veranderde men dat, dan ontstond de facto eeti min ofnieer
'gemaskerde deniocratie'. De ziel der regering zou dan in de handeti van de ministers
overgaan. Otiidat zij weer \verden beheerst door de K.imers (lees: het volk), zou er

"
"

Van Maatietischreet-op 5 april 1841 aan Fabius naaraanleiditig van diens overlijdetiover 'zijn'
ijverige eii kulidige Vati Appeltere. 'wiens verlies voor niu onherstelbaar is', NA, Fabius, 6.
Ee,i bewus va,1 de itibreng vali Willem 1 zelf valt niet te geven. maar dat hij zich persoonlijk
met dit soort van publicaties bemoeide bleek hiervoor under meer bij de brochure van Haus
uit 1829 (hoofdstuk 7. paragraaf 3) en bij de public atie van de artikelen iii de Epl,imirides van
1 8 1 7 (hoofdstu k 4, paragraat- 1) .

4"

Iii kladaantekenitig vati Van Maarien stond: "Het moet dan zijn dat de Koning niets kan doen
zonder hurinen signatitur, en dati wordt het koninklijk gezag verplaatst." NA, Justitie,
(:ollectie Vali Maarien 19(11), 18,21(1.
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voor de Konitig slechts eeti 'iliesquine' oppositie tegen zijn minister overblijven.

Het resultaat was nier ee,1 vertiiindering niaar een vernietiging van de kotiinklijke
tilacht. Een dergelijke vergruizing ervan, eeii dergelijke dodelijke slag tegen eeti
grondbegitisel vail de C;rondwer, viel volgens de Lossegedachte,1 buiten de comperetitie der Staten-Getieraal. Als aanvullend dreigemetit hanteerde de brochure de
verstoring vati het eveliwicht tusseti de niachten op rijks, provinciaal en lokaal
111\'Call.

Tot zover de eerste 22 bladzijderi vati de brochure. Er volgde een soortgelijk betoog

ten aa,izieti vati de Algemetie Reketikatiier. Verhiefnieii haar tot eell macht in de
Staat met een veto tegeti het Hoog Bestuur dan kwam er eeti rad bij dat de toch al
gecoilipliceerde staatsniachine zou kuntien doen stilstaaii (p. 28-29). Zuiver
Maaniaans was ook een afsluitende optiierking over de zinloosheid van de miziisteriele veratitwoordelijkheid. Ze leidde tot niets, want ging het 0111 onregelmatighedeii
eii tiiet 0111 verkeerdheden iii het bestuur, dati kori vaii straffeti geeti sprake zijn. De
figuurleidde uiteitidelijkslechts tot een kwestie van personen, vati persotieleainbitie

en intriges. die de katiker van het Franse bewind uitmaakte. waarvaii 'Wij' tot nu
toe zo gelukkig bevrijd ware// gebleven (p. 34).
4I

c. De weerlegging van de Losse gedachten door het Handelsblad
De atiotiictiie receilsie van Thorbecke en Box moet Willem I inderdaad ratiw op
het lijfzijn gevallen. Zij typeerden de auteur van de brochure als een oude leuteraar
die alles bu het oude wilde laten. 1,e arme drommel was volgetis de recensetiteti
duidelijk iliet op de hoogte vati het onderwerp en had geeti erikel begrip vati het
wezeti vati een Cirondwet, want dat was geeti 'kruidje roer mij niet'. Vati de Losse
fc·da clite,i bleet-weinig heel; ze werdeti stitk voor stuk ontzenuwd en op vertiietigende wijze belaclielijk getiiaakt: -Men twijt-eIt sotiis, bij het lezen van dergelijke
drogredetien, otmen wei wakker is" (p. 552). I)e recensie propageerde mmumerkitig binneti de regering, russell regering en Kaniers, uitwerkitig van de Clrondwet
tot eeli levende letteren uitleg vati de Grondwet iii zijn sainenhang en verband. Zo
doende blee fher kotii,iklijk gezagheilig eti eiste het juist ministeriele verantwoorde-

lijkheid. Geen regering door de Katiiers, door het volk ofdoorpartijeti.De recensie
legde er vooral de tiadruk op dat het 11ier oni iets nieuws ging, tiiaar otii het

vervoltiiaken vari het bestaande gebouw; het ging eroin van de Grondwet iii plaats
vati een loutere vortii een natioriale kracht te maken. Maar het was. aldus de
recensie, alleinaal te moeiluk voor de 'losse' denker. die wel erg laat wakker
geworden leek, alsot-het nog de vraag was of-de Grondwet veratiderd illoest warden.
Als hij echt wakker werd en oni zich heen keek, zou hij uit de drooni worden
geholpeti. Achterat-gezien niag tiieii de Losse adehten misschien wei eeli soort vati
staatsrechtelijk testainetit vati Willem I eli Vall Maaneii tioenieti. Het was huti finale
poging oiii via een publicatie de prealabele soevereii,iteit te redden, zonder daarbij

'1

1)eze rece,isie is (iiet als andere ationietiie geschrifteti vaii Thorbecke uit die jareti) volledig
ati;edrukt in Thortrcke Bnk/ii,isse/ing, Ill. p. 549-554.
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Verdere losse gedachten bleven
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H ET S-rANDPUNT VAN DE l'RINS VAN ORA N.IF, I.A-1-ER I)AT' J AAIL K 0 NI NG W Ill. EM
11, TIEN AANZIENVAN (;11(_)N I )W El SH F. 11.ZII·NIN(; EN MINIST F.RIR[ E VERANTWO<)11.-

i)ELIJKFIE.Il)

Media februari 1840 schreefde Prills vati Oratije eeti latige, zoals gebruikelijk iii het
Frans gestelde briefaati zijn vader, waarin hij zijii visie gafop de grondwetsherziening. 1)e Prins kende de reactie van de Katiier op de vijf eerste ontwerpeti en het

daarop aaii Willem I uitgebrachte rapport van de Ministerraad (13 febniari !84()).
Ik vertaal en parafraseer.
U zei me in een gesprek dat de wijzigitigeti mij even veel en misschien weI nieer
aarigingeti dan U. Daarom besloot ik U vooraf en tia rijp beraad mijn mening
daarover te geveii. De bepalingen over de kotiinklijke 111acht moeten verdergaatid
gewijzigd worden dan in de vijfvoorstellen. Thans bestaat er een onzalig meningsverschil tussen U en de Tweede Kamer, waaraan zo snel mogelijk een einde moet
konieti. Maar ik zeg dat niet uit vrees voor de toekomst, waarvan U mij onlangs
scheen te betichten, maar uit overtuiging. Ik ben altijd van mening geweest dat bij
een regering met eeti natiotiale vertegenwoordiging, die medewetgever en

budgetrechthouder is, de laatste feitelijk toezicht ('investigation') krijgt op de
uitvoeritig van de wetten en het beleid vati de regering. I)e Koning moet iii een
dergelijk regeerstelsel tiiet uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de regeringsdaden.
1)aarentegen moeten de niinisters individueel verantwoordelijk zijn voor wat van
hun departenient uitgaat en die verantwoordelijkheid mott tot uitdrukking kotiien
door het contraseign. Ik beschouw dat als feitelijk gegeven ofals feiten die zich op
den duur manifestereti oni het welbegrepen eigetibelang van de koninklijke niacht
te verzekeren. Deze vindt daarin een serieuze garantie tegen karaktergebreken ofverkeerde visies van ministers,los van dreigenienten ofkwade bedoelingen van litin
kant. Inderdaad wordt daarniee de positie van individueel verantwoordelijke
m inisters tegenover de Kamers lastiger, maar zij horen daar ook slechts die
maatregelen te verdedigeii, waar zijzelfachter ktinneti stami. Zij beschikken dan over
htin eigeri argunienteti 0111 zich te verdedigen zonder eerst de wil of het bevel van
de Koilitig naar voren te schuiven wat bij otis tegenwoordig zo vaak gebeurt. 1)at
misbruik, die t-c,ut heeft er vooral toe geleid dat inen thatis zo algemeen de weris tiaar

voreti brengt dat niitiisters individueel verantwoordelijk worden voor billi
regeritigsdadeli. 43

43 1)e vemietigende recerisie bleek afdc,ende. "1)e 1,¥Sse Redailite,1 hebben wijin hare geboorte
gwgiioord", schreef Box op 8 februari aan Thorbecke, Bricti,•isse/ing 71,orh('ckc, III. 372-373
" 1)eze uitlating van de latere Willem II illustreert dat het in 1 841) 11iet ging oni een

stratrechteluke Ii,inisterible veratitwoordelijklieid.
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1)e Prins sloot zich vervolgens aan bij de concrete voorstellen inzake m in isteriele
verantwoordelukheid van de 4' at-deling van de Tweede Kamer.++ Hij sprak zich iii
zijn brietnog uit over verschillende andere grondwetsbepaliiigen. Het belatigrijkste
putit was zijn voorstel om het tienjaarlijkse budget af te schaffen. Begrotingeti
dieiiden voortaari iii hoot-dstukken per mitiisterie te worden onderverdeeld, zodat
iedere niinister verantwoordelijk zoii zijn voor zijn hoofdstuk. Ziedaar de hootilptillteri, schreet'hij. Ik weet zeker dat mijn detikbeeldeti lijnrecht in strijd zijll ma die
van U enhet kostte tiiij dati ook illoeite 0111 nauwgezet aan deze penibele plicht te
voldoeti. Ik vrees dat mijil nienitig, zoals zo vaak bij gewiclitige puntell, 0111(lat zij
11iet spoort met de Uwe, iii Uw oge11 waardeloos zal zijn. Ik vraag daaroni
verschoond te illogell blijven vati iedere verdere discussie daarover lile[ U, onidat
die toch tor niets zou leiden. Was getekend: "Pour la vie illoil trBS cher l'Bre, votre
tr65 ddvoue, affectiontid et respectueux fils Guillaume. „45
iii eeti nader rapport van 17 februari zou een meerderheid vati de Mitiisterraad zich

voor verdergaatide grotidwetsherzietiingvoorstelleii uitspreketi en voor eeli
Fortiiulering van de itidividuele mitiisteriele verantwoordelijkheid, illclusietcoiitraseign.44 Het isolenient v.iii Willeni I eti Van Maatien begoii nu werkelijk
kritiek te worden. Heletiiaal alleeti stonden zi niet. Op 16 t-ebruari 184() schreefVan
Assen aan Luzac:
iiiagt wordt door Thorbecke eeiie,Vt·ka,ticrdi' eii alzoo de hoer der
„47
St ateti C;eti etieraal die er,iiee kunneti leveti naar hun lust.

"De Ko,iitikluke

PARAGIZAAI- 4
1) E TWEEi)E St:11.IE VOORSTEI.IEN ZI)Nl)Ell MINES-t EIZIELE VEILAN I WOL)Rl)EL UK11Ell)

De regering bood op 18 maart 184(I zeveti tiadere voorstellen tot grondwetsherziening aan, maar zonder een spoor vail bepalingen itizake de onschetidbaarlieid van
de Koning en ministerible verantwoordelijkheid. Er waren Zogellaanide regeringsatitwoorden bijgevoegd, iliet eeti Metilorie van Antwoord, wailt het gitig slechts
om reacties op welisen vaii de Katiier naar aanleiding vati de eerste vijt-voorstelleti.
Nadat de regering in deze antwoordeti was ingegaan op een aaxital coticrete
voorstellen, cotistateerde zij dat er ook tiog voorstellen waren gedaan. die tot een
totale veratidering vati bestuur eti begitiseleti zouden leiden:
"en teveiis tot beperkilig eli itikrimping der regteii eti attributen. aan Lie koimitiklijke
waardigheid grondwettelijk verboiideii, eti onitretit welke de Cirotidwer zelve niet

44

(ini,idit,ctsherzic,liti,V /840, 1, p. 1(18, bu art. 56 (de Kotiitig is 11iet verantwoordelijk voor de

daden valizijtill.egerilig) e,ip. 11()-111 bu art. 76 (deitidividuele veratitwoordelijkheid vati
niinisters).
4.

Konitiklijk Huisarchiet-, Konitig Willetii II, A 40, Vl a 32, Pritis vati Oralue a.in Konilig,
zonder pliats, zotider datui,1 (tussen 13 eti 17 1-:bruari 184(1 geschreveii). 1)e brief-vatigt

4b

"

tiiet: 'Les dernidres cotiversations' en eilidigt niet 'sans lious Btre convaiticu
Ontleend .ian Thortic,ke B,ithvisseli,W, 111,478 noot 4. p. 376.
UB Leiden. papieren Luzac, BPL 1562.

dat 1
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de allerntinste beperking iii het belang van de geniee,ie zaak heeft vastgesteld Ok'
voorge,chreven"(p. 227).40

De Konitig kon, aldus de antwoorden, van zijn kant nati,urlijk nooit v£in het
beginsel uitgaan dat de noodzaak v.iii de inkorting van zijn niacht uit de ervaritig
was gebleken. Van hem kon mell niet vergeii de (groiid)wertigheid vati zijn
regeritigsdaden vall de at-gelopeti 26 jaar iii twijfel te trekken! 1)eze wotiderlijke
uitlating gafimpliciet toe dat de regeerpraktijk ititgitig van eeti bepialde, keniielijk
niet voor iedereen vatizelt-sprekende, uitleg van de Grotidwet van 1815. 1)e
onschendbaarheid ofonverantwoordelijkheid van de Koning was valizelt-spreketid
en tiinimerbetwijteld (Sic)4" eli kon zelt-sbij een grondwetsherzienitig op hoot-dzaketi
(Willetii I en Van Maanen bleveii tot het laatst doeii alsofdat tiiet aan de orde was)
iliet tc,t de Grondwet worden toegelateti. Waarom zoiets vatizelt-sprekends als de
5.
oiischelldbaarheid iliet in de Clrondwer illocht, begreep vrijwel gee11 Kimerlid.
Men had dati ook geeii idee van de preoccupatie vaii Willetii I met de gevaarlijke
Engelsecotiibinatiesitids 1813!Art. 73 (irw. 1815 gat-, aldus de regeritigs,intwoordeti, dan de Koning allddn het recht vall beslissing
De verantwoordelijkheid van ministers stond iii rotide woorden iii art. 177 Grw.

1815, terwijl de toepassing ervall was geregeld iii de Wet 12.0.7: met atidere

48

49

"'

De prealabele soevereiliiteit werd tot het bittere eilid verdedigd: Als de Grondwet ergelis over

zweeg had Willetii I zogenaatiid 'zijti absolute iiiacht' behoudeii.
1)it was iii elk geval officieus otiwaar: iii de lip/Wmhda van 1816 en 1817 wa, de
o,ischendbaarheid door de regeritig ontketid. Zie hootilstuk 4, paragrad 1, maar welk
Kainerlid wist liog vall het bestaati vati dat blad?
Precies zoals de Belgische ledeIi vail de grotidwetsconitiiissie vati 1 8 1 5 dat iliet haddeti
begrepeti in 1815; vgI ook, Grotidit,cts·herzic,ii,1,i: 184(), III, p. 131 eii BH-IA- 1839-184(),p. 496
en 499.

5I

Het Katiierlid Va,i Nes. Crondu,ctshirzit'mile /840, IV, p. 199, waarscliuwde op 2 septeitiber
184(} iii cle Vereliigde Zitting voor de procedurele beleniiiieringe,i die hetiii 1 836 gewuzigde
Wetboek vaii Stratvordering (Sv) had opgeworpen tegen het vervolgen van een niitiister. Van
Maatieii liad itiderdaad vrijwel o,ioverko,iielijke hordes i,igebouwd. Ik onderscheid twee
sitilaties. In de eerste wilde de l'G eeii itiinistervervolge,i. Volgetis art. 3 18 Sv. (tekst 1839)
moest de PC; zich dan schriftelijk voor verlot- we,iden tot de Tweede Kanier. 1)e Kanier
tiioest (lit verzoek als eeti wetsotitwerp behatidelet) Cart. 319 Sv.). (;ing de Tweede Kai iier
akkoord, dan ging de zaak naar de Eerste Kanier (art. 321-322 Sv.). Door het verlof (vati de
Statell-Getieraill) iii twee ilistanties te lateii geveil, voorkwatii Vati Maaiien dat de iiutiieriek
grotere Tweede Kaiiier de liunieriek kleiliere Eerste Kanier kon overstetiitiieli. 1)e vraag was
ot-de (:rondwet dir toestond; waaroiti geeti gezametiluke vergadering: Met gevolg was tevelis
dat miiider dati 1(1 Eerste Kainerledeli een vervolging koliden blokkereii. In de tweede situatie
luidde het recept vali Van Maatien als volgt. De PG wilde een minister vervc,lgen, iii:lar kreeg
het bevel van de Kwiing dit niet te doen (art. 5 Wet 12.0. van 28 april 1835). Van Maatieti
had zogenaaiiid iii een passende waarborg voorzien tegeil lilisbruik vati deze mogelijkheid
door ile Kotii,ig. Art. 1()9 Wet R..0. verpliclitte de HIZ oni de PC; een onderzoek te laten
i,istelleil en 0111 hem bevel ie geven alsnog te vervolgen, als zij ketinis kreeg vali eeli verzuim
iii het vervolge,i v:iii jijisdrijven die onder haar rechtsmacht vielen. Met deze opdracht werd
dati weliswaar het konitiklijk verbod doorkruist. niaar vervolgens kon de Eerste Katiier (it i
opdracht ot-,1,et insteliitilitig van de Koning) zo nodig het verlof tot vervolging blokkeren en
dan was dat het eiiid v,iii de zaak. Zou trourvens, niag nieti zich atbrageti, ee,10,ider Willeiii
1 be,ioetiide Hoge 11.aad een dergelijk bevel aati een l'G hebben durve,i gevetil Zie H7'K
835-1836, p. 347-354 (lietant\ ·oord va,i Vati Maatienindie zittitig bleet- helusallceii iii
1

45I
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\\ oordeti: er wa nuar 66,1 erketide lilinisteriele verantwoordelijklieid eli dat was
de strafrechtelijke..3
In Zijil meestal Ongedateerde kladaantekeningen inzake de herziening schreef Vall
Maaneii.
"Vele oliderwerpeli vati regering en bestitur voortaan bij wetteregelen. dietor ditsver
Iii-1 kl,Ilinklijk bedliit ot-regletilenten werde,1 vastgesteld (...). 1)it zoude het grootste
gedee! e r·aii otize tha,19 best,ialicle hilishouding eii regele,1 vati regeritig op losse
+chroeren stelien. eti op eeti gcheele liervortit ing van het geen door 25 jarige,1 arheid
A tc)t Stall(1 gebracht, uitloopeti. Het z„ude zelts leideri rot tiiogelijke a.itivalleti
op de
\\·ettigheid iii regttiiati glieid vati dits verre gemolgde begitiseleti. Zelft iii wmmige
(,pzigtell tor f·er.ilidering eli herzieliitig ran coltimige bepalingeti olizer zoo oillatigs
cerst tot stalid gebr.igte Nederlatidsche wetgeving. „:,
Uiteraard natii de Tweede Kamer bij de behatidelitig in de al-delitigeti eitid maart
Keen genoege,i niet de gepresenteerde dooddoetiers. maar de at-delingsverslagen
\·ertoolideri tilet bepaald eetisgezitidheid. Thorbecke ptibliceerde eiiid tiiaart eeti

geschrift over de uitleg vati art. 61) Grw. 1815 en over art. 128 Grw. 1815,4 en
leverde daartiiee liieliwe ammuiiitie tegen de regering aaii de Kainer. - Inttissell
I.

H'areti de tiieiiwe begrotitigswetteti voor 184(1 itigekotiieti en evetieens eitid 111aart
iii de afdelingeti behandeld. Teneinde het verzet van de regering tegen eeli
grot,dwettelijke regelitig vati de tnitiisteriele veratitwoordelijkheid tebreken. iii oest
de Tweede Katiierna het nodige geharrewarhaarzwaarste wapen. i" het budgetrecht.

hai,teren. Met 41 tege,111 stenimen werd op 13 mei het voorstel aativaard de
behandeling vaii de begrotingswetten voor 1840 tot tiadere bepalitig uit te stellen
(p. 289). 1)it brak, leek het. het verzet van de regeritig, die op 16 iliei 184(, een
voorstel indietide inzakede begeerde veratitr oordelijkheid. inclusiefhet verplichte
colitraseig11. c<)Ilt-orill el'11 eerder voorstel vati een der at-delingen van de Tweede
Kanier (p. 318)

sanie,iratting bewaard). H7-K 1841) (buiteitgewo,ie zitting) p. 155- 1 58. Van Nec niiske,ide
d.at de groiid\ ·etsherzieni,ig val, 1 84(1 bet stelsel vati Van Maatien liad ingehaaid e,i verstocird.
Zie voor deze proble,iiatiek oc,k. Brictit'iss,·litle 77,4,01(·rke. 111, bijlage,i 211 eii 23. resp. p. 532
eli 536 e,1 vgl. Thorbecke. A,intc·c·k'i·nit,8 tweede uitgave, Il, 1 843, p. 1811- 181.

' Van Maane,i iii zijn kladaanteke,ii,ige,i. NA. Justitie. (:ollectie Vati Maane,1 19(MI. 18,
1111!limer 21(1: "011idat uitvoering vali d.ideti val) 12egeering Keen misdaad is of zijii km. dall
wan,ieer cle daad o,ider de zoorschritte,i raii het strafregt valt.Kl,ida.,titeketiitigen. zie vorige tioot. 11.iar aatileiditig i·ali het tiegatieve ad,·ies J·.111 de liaad van
State ,ail 1 H ti·bruari 1 84,1 over de eerste r·ijf n·etsolitwerpeti.

"

Art. 6(1 (,m·. 1 815: 1 )e Komtig liceti bij i,it<luiti,ig het opperbestu,ir 0\·er de volkplatitigeii
eti bezittingeti ran het 11.ijk iii aiidere werelddeeleti. Art. 12H (in5·. 1815: 1)e Kotiiiig doet
jaarlijks aaii de State,1-Cieneraal eeti uitvoerig ,·erflag geve,1 vati het gebruik der geld,Iliddelen.
J·li. Thi)rbecke, Brief ilail cc,1 lid di·r Statc·,1-(ic,liraal o,Ir tirt. 6() l'11 128 der (;ro,idit,Et, Leyden
184(1.

"'

Uit de kladaa,itekening van V.1,1 Maa,ieti (zie ee,i gedateerd blad va,1 7 itiei 184(1) blijkt dat
gedacht is aati een coup d'etat. Alles draaide c)! 11 de goed keuritig ,·,1,1 de begrotinF ,chreef hij
Verkreeg nieli die niet dan k,f·ani niet) Iii eeli wetteloze sta:it. ",\·elke zoude inoeteli leiden

tot eeti zogenaanide (:oup d'Et,at, waarvati niet alleeti de gevolgeti iliet te berekeneti zijii.
niaar tot welks uitvoering en hoot-den en strijdkrachten zouden ontbreken.-
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TWEE INHOUDEl.UKE VOORS-I'ELLEN INZAKE MINISTERIEL.E VERANTWOOR1)El.IJKHEID

Iii de beleving Vall Wille!11 1 was ilog steeds cru c iaal het b uiteii de Grolidwet houdeti

van de onschetidbaarheid, daar,inciers de beruchte Engelse co mbinatie, waar hij zicli
vatiaf 1813 tegeti verzet had, eeti feit zou worden. De Tweede Kanier zou d.in de
macht vati de regering overnenien en hij zou zijii positie als regeritigsleider

verliezen." Met het alliouden van de expliciete otischendbaarheid stozid of viel
trouwens ook de prealabele soevereitiiteit. 1)eze koti langs twee wegen wordeii
aangetast. Ten eerste direct, door de soevereinitek zelt'in te perken. Dit gebeurde
als nien de Kotiing onverantwoordelijk ofwel expliciet onschendbaar inaakte. Als
gevolg daarvaii zouden tiiinisters in beginsel parleinentair veratitwoordelijk wordeti
voor alle dadeii van de soeverein eti daii was het tiiet de prealabele soevereitiiteit
gedaan. Ten tWeede itidirect, niits de Koning niet grondwettelijk onschetidbaar

werd verklaard, door invoering bij wet van eell vorill van ministeriele verailtwoordelijkheid. Daardoor zouden niinisters slechts op bepaalde in die wet getioeinde
daden vati de soevereiti aatispreekbaar zijn. Deze zo,i dall weliswaar invloed daarop
van ministers 1110eteIi duldeii, tiiaar daartiiee was de prealabele soevereitiiteit als
zodatiig 11iet verloren.
Nadat Willeni I had ingezien dat concessies inzake mitiisterifle verantwoordelijkheid
wareti gewordell, begoti een nieuwe fase iii de strijd. Was het
inogelijk de onschendbaarheid buiten de deur te houden en weg te komen niet een

onveniiijdelijk

mininiale niitiisteritle verantwoordelijkheid? De otiduidelijke en uiteetilopende
betogeti iii de Katiier maakte dit sceiiario niet bij voorbaat ondenkbaar. Willeill I
mocht dan eindelijk gezwicht lijken, hij zou zijn huid hoe dan ook duur verkopen.
1. Het eerste regeringsvoorstel inzake ministeriele verantwoordelijkheid
Bijna heeft de Kanier zich iii 1840 lateti atichepen met eeti diibieus ontwerp. 1)e
vijtile aidelitig van de Tweede Kanier had op 21 jatiuari 1840 twee altertiatieve
voorstellen voor een regeling van de ministerifle verantwoordelijkheid geformuleerd.'» Heide beoogdeii een individuele ministeriele veratitwoordelijkheid, waariti
het verplichte contraseign van ministers centraal stotid. 1)e regering nam uiteraard
niet toevallig het nittist ver gaande daarvati over iii het door haar op 16 niei
5,

aangeboden otitwerp. De kertitekst van de betreffende bepalitig (art. 75) luidde
als volgt

1-

:'

Er was, als wat lJox iti jaiiuari 1840 van interne brotilieti vernam, tiiet alleeti van Vati Maanell,
:iiaar ook vati Willem I zelfstanide (hetgeen ik niet onwaarschijiilijk acht), voor de derde keer
iii successie sprake vati paranoia bij Wille,111. Net als iii 182() eii 1 829 was het spookbeeld iti
184(1 eeti regitlier plan bij de Tweede Kanier om de soevereiiiiteit naar de Staten-Getieraal
over te bretigeli, Bnetit,isselitie 77,orbeike. iII, p. 368. Box was, schreet- hij, een etiiiaal ziek
gewtest rail zoveel walibegrip.
Grondtirtshirzic,11,1.4 1840, I. p. 137, BHTKp. 423.
Gro,id,vt'ts/,crzic·i,i,tV /840, 1, p. 318.
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'7)e Hoot-dell der Millisteriele I)epartemeliten zij,1 belast met de uitvoering der

wetterl ell verordeilitigeli r·.111 algelileell bestilur eli vati de Kotiiriklijke besluiteii eii
bewhikkitige,i. welke het departenient va,1 ieder raii heti betreffeti. eii ter L,itvoeritig
a.iii liell wordeil opgedragen. 1)ezelve worde,1. ter \raarborgilig vaii den Konitig iii
v.iii de Natie, dat bil dezelve tioch de C;rc,tidwet, nm h eetiige wetteii wordeti

veroiiachtzaaind of geschonden, door heii mede t),iderteekeild: zij zijn hiervoor
veraIitA·oordelijk v<)lgens de wet.

Volgetic de laatste ziii betrot- de veratitwoordelijkheid Qtrikt getiomen alleen de
mede-onderteketiitig, schreefThorbecke "hoezeer de bedoeling detikelijk is: voor
de verc,Iiaclitzaiii ing of- chet iii A der grotidwet ot-der atidere wette,i" Hij typeerde
dit voorstel iii eeti brief'aiti 130x van 16 mei (III. p. 4(18-41(1) en anonietii in het
H,i,i dd< 1,1,id

van 19 me,

.,

als veelte enge,i in feite eendoublure. 'Verantwoordelijk-

heid volgeti de wet' was volgeiis hem de Strafwet (III, p. 41(,), iii welk geval de
bepalitigniet nieer wasd;iii eetiuitwerkitig vatihet principevan art. 177 Grw. 1815.
Ministers zoudeti, zo schreet-hij. ktintien weigeren rekenschap afte leggen aati de
Ka 111er totdat zij op basis vati eeti (,iog te ontwerpeii. voorafgaande, PvV) Strafwet
,· ,cir de recliter wareti gebracht. Waar het Thorhecke otii te doen was. was iliet
gerechtelijke/strafrechtelijke rervolgitig. niaar veratitwoordelijkheid vati ininisters
tegetiover de Katiier ofu·el staatklindige ot- parleinentaire verantwoordelijkheid,
redeti waarotii hij dit voorstel afwees. Het voorstel was hoe dati ook zeer dubieus.
0,1idat bet de nadruk legde op ilitvoeritigsbevelen van regeringsdade,i en niet op (de

\·eratit\\ ooi·delijkheid ,oor) regeringsdaden zelf.

2. Het tweede regeringsvoorstel inzake ministeriitle verantwoordelijkheid
Het eerste bod vati Willeni I rail 16 mei 18411 werd, 111ede otider invioed vati de
atiotiietiie kritiek vati Thorbecke iii het Hmid cl slilad, verworpeti en op 27 tiiei
vervatigen door eeti atidere tekst. lht tweede regeringsvoorstel kw.1111 neer op een
geamendecrde versie van ee,1 rroeger voorstel van de vierde atilelitig vati de
Katiier. It Het ging hierbij otidlibbelziiinig om een individuele millisteriele
veratitwoordelijkheid voor regeritigrdadeti:
'art. 751)e Hoot-deti der Mitiisteriele I)ep,irte,iietiten zijii veratit\\· )(irdelijk vouralle
dade,i doorheti als zoi,danig verricht, oftot welker dair,telli,igofuit\-0 ering zij zullen

hebbeli liiedege,r·erkt, waardm)r de (;rolidwet of de Kette,1 111ogte1i gesihotide,i ofi]iet opgev<)lgd zijii.

art. 76 Telieinde va,1 deze iliedewerkitig te doe,i blijke,1, zullen .ille Koninkli ike
bediliteii eti beschikkitigeti tioete,1 voorzien zijn \·.111 de mede-onderteekening van
het Hootil rati het Mitiisterifel 1)eparteliiexit \\·aartoe dezelve behooreii.
,art. 77 C)ver de .iatiklagreti ter zake vail deze veratitrroordelijkheid, oordeelt de
Hooge liaad der Nederlatiden, ii.i.ir tie voorschrifter) der wet.

" Brit·fit•issclitie Tliorticcl c. III. bijlage 38. p. 56(1-562.
"'

Grwidit,ct.sh,·r:M,ine 1840, I. p. 1 1(1-1 1 1.

'2

Gro"dit,etslierzielii,ie 184(), I. p. 331, BHTK 1 839- 1 84{ , p. 573.
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1)it voorstel werd tenslotte op 4 jutii 1 84() niet algemelie stenitiieti doorde Tweede
Kameramigenwumi. Het stelde vast dat liiinisters voortaan voorde (grolid)wettigheid vati regeritigsdadeti verantwoordelijk zoudeii zijn. De tekst van art. 77 liet open
wie de nlinisters daarvoor zou mogen .1.ilispreken en ot-de Staten-(leneraal, dati wel
de Tweede Kanierzou beschikken overeeii direct parlenientairaanklachtrecht tegen
ministers bij de Hoge Raad, vergelijkbaar 111et dat vati de 'Schets' v,111 Vail
(,3

Hogendorp. 1)e grote vraag die daarniee was opeti gelaten was ot-de vervolging vati
m itiisters langs stratrechtelijke (het OM) oflangs parlenientaire weg (de Kamer), dati
wellangs beide wegen zou kuntieti worden ingezet. Van de uitkoinst van deze vraag

hing ook at- wat voor soort van veraritwoordelijkheid men zicli voorstelde. 1)e
otiduidelijkheid op dit cruciale punt had ertoe geleid dat de betreffende artikelen
tiiet algemetie stenimeti waren aativaard. Zo gaf het Kainerlid Beelaerts er een
strafrechtelijke draai aan, terwijl de leden Corver Hooft, Ltizac, Stioitck Hurgrotije
eli Bruce er atidere interpretaties aaii gaven, die overigens alleeti bij associatie

werden aanged,tid.a* Het gemeenschappelijke hoofddoel vaii de hele K.imer,
otiderwerpitig van de Konitig aan de (Grond)wet eti het brekell vaii de pretentie
van een absolute macht, leek eriiiee bereikt. Het feit dat men hetii liu eindelijk op
dit cruciale putit op de knieen gedwongen had was voor vele Kanierleden genoeg.
65
Later zou men wel verder zien.
Ook de behatidelitig van het ontwerp iii tweede lezitig, begiti september 184(I in
de dubbele Tweede Kmner, waarvaii ook Thorbecke deel uitinaakte, gat-bluk van
een grote verscheidenheid aan opvattingen. Men aativaardde toeli het ontwerp illet
9 I tege,1 13 stei11111eii. Thorbecke stenide tegell, oindat hetii de bepalitig tiiet ver
(,4

genoeg gitig. Volgens heni ging het nog slechts oni een verantwoordelijkheid
tegenover de rei-hter iii plaats van tegenover de Kainer. 1)e Katiiermeerderlieid
redeneerde juist andersoiti. Zij beperkte de verantwoordelijkheid nog tot een
iiegatieve atgrenzing, de bitiding vati de regeritig aati de perketi vati de
(C;rond)wet.'17 Waar deze bepaling op neerkwani, konit aaii de orde in paragraat-7.

-

.,

"'

Thorbecke probeerde er via Luzac vergeets nicer uit te slepen, Brit.·tic,iss·cli,ze 77torb,·cki'. III, p
414 en 418.
(Urii,idii,etsher:ic,li'ile 1 840,11, p. 285-293; Corver H ticift sprak over ee,1 gezocht coi jiproti iis
(p. 288); Luzac en Bruce spraken zich uit voor een veratitwoordelijk tiiinisterie (p 291) eti

292).
De Franse anibassadeur berichtte op 16 jutii 1840 aan Parijs, Gedenkstul:kcn, X-2-p. 528, "que
la respotisabilitd deniatidd Bt:lit tout autre que cette respo,isabili W collective qui eti France
et eil Aligleterre, coilstitue les tilitlistres en corps politique (. . .); qu'ils tie voulaietit qu'une

re3ponsabilitd itidividuelle, siniple co,itreseitig.

" Thorbecke publiceerde op 1 augustus zijii brochure:

11'at kan dc· dtibliele Kanter dot·it,

Aiiisterdatii 184(), zie E. C:antillon, Thorbecke ende grondwetsherzietiitig vati 1844 1,

"

Bijdre.,1

1,(,or l'aderla,idsche ges,-hiedenis An Otidheidkti,ide, 194(1, i,iet nanie p. 161 e.v.
Het Katiierlid Schooneveld gat- op 27 augustus 184(1, Stcrt. 7 september 184(4 de volgetide

juiste typerilig: "Wat wil tiieti door deze wee Alleetilijk de verzekering
geen miatregel zal worden genonieli in strijd met de groildwet."

dat er geen besluit,
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3. De koninklijke onschendbaarheid
11 e t\\ ee befproke ti regeriti 6.5 F 0 0 rotelle 11 leidde 11 listig de pan dacht afvan eeti cruciaal

atider punt, de grotidwettelijke regeling van de kotiinklijke otischendbaarheid. De
68
Katiierlietzich welliclit atidertiiaalbeetne,iien door de 'Schalk dergerechtigheid .
Deze en Willem 1 hielden de onschendbaarheid buiten de Grondwet van 184(). 49
Wille,11 I hield daarinee woord. Hij zou conforin zijn briefaan Van Hogendorp vati
17 mei 1815 nooit itistemmen met de gevreesde Engelse conibitiatie. Thorbecke
doorzag. misschien wel als etiige. dit spel:" Zowel in 1815 als in 1841) was de
regeritig batig. schreef hij achterafiii 1841. dat een onschendbaarheidbepaling de
otitduikitig van eeti bepaling inzake verantwoordelijkheid van niinistersonniogelijk
zou maken. 1)e Kainer was bij de herziening van 184(I, zo constateerde hij spijtig,
lilet meer op de eerder door de regeriiig afgewezen onschendbaarheid teruggeko9

tiien.-1 Theoretisch werd daardoor het zogetiaatiide bestaan vati de prealabele
sc,evereitiiteit nog tot 1848 gerekt.

4. De laatste redevoering van Karnerlid Daniel van Alphen
up 16 okt(,ber 18411 zo u Daniel vati Alphen, schrijver van de vroegste Noordelijke
verliandelitig over tiifiiisteriele veratitH·oordelijkheid (1817), overlijden. Op 3 ji,ni
18-111, de dag voordat het tweed e regeritigsvoorstel itizake nlillisterifle veratitwoordelijkheid door de Kaiiier zot, worde,1 aanvaard, 3 hield hij zijii laatste rede in de
Ka,iier. Hij \ras toeti 11 ernstig ziek. Hij zei bij die gelegenheid

Spottia.1111 vati Vali Maaneti uit de koker vati Luzac.
- Zie paragraaf6 11iertia.
Thcirbecke merkte *11 zijn rede vati 1 -1 auglictus 184(1. gehoude,i bij de tweede lezitig. op dat

'

het zcitiderlitig wa dat iiieti de citischetidbaarheid ciiet in de Grotidwet wilde. 1)eze
optiterki,ig kwani ge.itioniniiseerd tereclit iii Gn,nd,i,ctsher:ii·nine /840. III. p. 131.
Thorbecke. 'Onveratinroordelijkheid z·m de ko,iing'. Rr, ts,ei·h'c·rd BiiN,1,1, bi·110„reit,ir tot de
.\'t'di·r/,md-v·ht' ./,1,ir/,ock,'11 1,<,i,r Ri WS.£4'Ardlic id m 111·(44'Vitw, 3 (18-11). p. 1 29-134. p. 1.32.

A,um·rkmi,le. le druk, 1 841, I. p. 112. Hij venvees i:i eeti noot iiaar een arrest van 16 fehnian

2

1841 waariii de Hlige Raall ge(,ordeeld h.iii d.it eeit (;ronitigse kratit de persooti vati de
Koning gehootid had (door eeti ko,iitiklijke bood,ch.ip bij ee,i wetsotitweq, als wha,idelijke
leuge,itaal roor te stellen). 1)it ourdeel impliceerde dat de Hoge lt.aad de Koning persoonlijk
en niet de betreffende litinister voor de boodschap veratitwoordelijk achtte eii dat de Ko,ijiig
iliet orischetidbaar was. Zo vatizelfspreketid eti c,Iibetwvist als de regering beweerd had, was
de oii,chetidbaarheid keii,ielijk tiiet!
Het handgeschreven ont,verp voor zij,1 rede. dat so,iis afwijkt van de uitei,idelijke versie,
stuurde hij bij brief-vati 3 niei 184(I toe aan Vati I)oorti van Westkapelle. de secretaris vaii
Wille,111. NA, Staatssecretarie 6(143,485k. Maak er dat gebruik vati dat gij dienstig oordeelt.
schreef hij aan Va,11)oom. wat iieerkwatii op eeti verzoek oni de rede aa,1 de Konitig voor
te leggen. Het eenvoudig denkbeeld van i„dividuele lilinisteriele verantwoordelijkheid inc)est
geeti schrikbeeld zijii. voegde liij toe, eii kori vali 'iliiportante itivloed' zijii op de aatilietiiitig
vail de begrotingeti; "het beperkt niets vali 's Konitigs niacht. verhindert timar dat iiieti otis
11iet moedwillig met eyge motiven koomt bedotte,1. zoo als U\<· Ex. 111ij eelis \·an \\-ijlen vati
Tets zeyde.
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"Er wordt beweerd dat de individuele (ministerifile, PvV) verantwoordelijkheid iii
de Grotidwet vati 1815 erkend eli vastgesteldis, doc-h daar dit Iii etalgenieeti begrepen

is, eli door de Regering zelve ontkend is gewordeti, zoo kati en moet die twijfel bij
„73
de herziening weggenotiieli wordeti.
Deze uitlating typeerde Van Alphen. HU hanteerde een inmiddels voor alle
ingewijden uiterst pijiilijke waarheid zodanig dat niemand er aanstoot aan kon
nemen. De heizienitig betrof volgens hem iii t-eite slechts een bevestiging van wat

al sinds 1815 iii de Grondwet stond, contorni zijn standpunt in zijii '11.6tlectiotis'

van 1817. Hij had, zei hij in de Kanier, 15 jaar lang 'de inlijving vati Holland iii
Belgie bestreden' (hij bedoelde tussen 1815 en 1830) en negen jaarlang de regering
gesteund (1830-1839) om de at-scheiding te consolideren en 0111 te voorkometi dat

Holland overgeleverd zou zijn aan de genade van hele of halve radicalen iii
Engeland, Frankrijk en Belgie. Hij verwelkonide het tweede regeritigsvoorstel itizake
ministeriele verantwoordelijkheid. Deze figuur kon nu eindelijk worden erketid.
"Ik beroep mij op hetgeeti ik iii de Vergadering van September 1830 gezegd heb,

onitrent het toenmalige isolemeitt van onzen geeerbiedigden Koning, aan wietis
geheele toewuding aan het belang van het land ik steeds regt gedaan heb. - De
personele ad,iiinistratie Chet persootilijk regieni van Willetii 1, PvV) was toen een
gevolg vati de verdeeldheid; de strijd was overal, de nationaliteit liergens; om
otipartijdig te zijn, moest het Hoofd van den Staat zich tiieer en ineer atiotideren, „74
dit bestaat thans not nieer.
Willem I troC meende Van Alphen, geen blaam voor zijn autocratie. Hij was
gedwongen geweest onpartijdig te zijn ofwel boven de strijd tussen het Noordeti
en het Zuiden te blijven staan en had daarom erketining van tilinisterifle verantwoordelijkheid moeten athouden. Een fraaier excuus voor de onderdrukkilig Vall
de Belgen in het belang van het Noorden kreeg Willem I bij mijn weten ninimer

aingeboden.
De laatste rede van Van Alphen is niet alleen historisch, maar ook staatsrechtelijk
vati bijzotider belang. Hij gaf daarin een uiteetizetting over het verschil titssen
individuele en collectieve ministeriele verantwoordelijkheid, zoals de (Noordelijke)
Tweede Kamer, die nog iii et eerder had gehoord. HU keerde zich fel tegen de
collectieve vortii en noenide een verantwoordelijk tiiinisterie 'een vierde corporatie',
een staatsbewind niet een voorzitter (de premier, PvV), die eeii dictatuur uitoet-etide
waaraan het Staarshoofd onderworpen was. Van Alphen noemde het een stelsel van
kabaal, bedrog en verwarring:

"1)e veratitwoordelijkheid van het Ministerie
de i,adividitele aa,isprakelijkheid.

1

als

corporatie, verzwakt, ja vern ktigt

„75

Grondug·tsherziening 1840, II, p. 128. Eendaglaterzei Luzac in de Kanier dat hij voor de Wet
hij daarbij een begitisel ziet
op de ministeriele veratitwoordelijkheid zou stentineti "omdat

opgetiotiien, hetwelk wei in onze Gwt. lag, ni:tar door vroegere ontkentenis geheel en al
twijfelachtig was geworden." Ident, p 29(1.
u Gn,lid,vi·,sherziming /840,11, p. 13()-131. Was dit wat Falck heni eind 1817 ian het verstand
79

had gebracht?
Gro,idu,etshe,·zicnitig 1840,11, p. 128.
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Van Alphen wilde kortom Keen parlementaire regering, maar een goed geregelde
monarc hie.

PAR-AGRAAF 6

HET EINI)E VAN DE PREALABEL.E SOEVEREINITEIT

Inleiding

Voor Willetii I wasin 184(1, tiiede iii verbatid met het verzet tegen zijn voortienien
katholieke hot-dame te trouwen, de illact eindelijk vol. Hij abdiceerde
op 7 oktober 1840 en nam twee dagen daarvoor afscheid van Vati Maanen. Deze
noteerde dat Willem I bij het at-scheidsgesprek 'gedurig met aandoening' had
herliaald, 'dat ik zijn oudste. troiwe dienaar was 76
Op 4 septeniber daaraan voorat-gaand waren met de herziene Grotidwet ook de
bepalingen inzake de niinisteriele veratitwoordelijkheid van kracht geworden.
Willetii li kon ze dus niet bij kotiitiklijk besluit van 1() oktober 184(1 pas van kraclit
verklareti. Dit overbodige KB, dat strijdigwas niet de Grotidwet vati 1840, haddaii
ook het karakter van eeti nabrander van zijn vader.
De motor van de prealabele soevereiniteit, Willeni 1, was nauwelijks stil gevallen 77
of-111ell begon zi.jn ministers achterat-medeverantwoordelijk te verklaren voor zijn
beleid. Zo citeerde het Alee,„ce,1 Ha,idelsblad in de slotatlevering vaii een serie
artikelen onder de titel 'Het Jaar 184(1' op 5 januari 1841 het volgende uit een niet
0111 met eeij

,

iiader getioemd, net verschenen gelegenheidsgeschrift
"Men 111.ig, zonder vinnige gisping. zeggen dat er feilen en misbruiken onder die
regering liebben plaats gehad: dat de Vorst dikwijls aan eene te strenge volharding
bij retis genomen besluiten toegaf. zonder op veranderde omstandigheden of
wenschen des volks te ]etten. maar even rondborstig en zonder zweem van vleijerij
mag 111 e„ ook zeggen, d at des M o ti archs taak z waa r w as. da t h et groote iii oeijel ijk h eid

ilihield twee zoo strijdige partijen. als Nederland en Belgie. tevreden te stellen. dat
de. het goede willende, Vorst dikwijls uiterst slecht is geraden, eli de raadslieden zicli
achtereelle fic,Mi liedoel(lei„iveralitwoordelijklicid (curs. PvV) 7% schooti verborgeti, en dus
de schuld van alle verkeerdhede,1 dapper op dell Koning dedeti nederkomen.
Eitidelijk m,ig meti ook het goede, onder deze regering getioten, Iliet misketinen."
De bedenker van de prealabele soevereiniteit Van Maanen Zou nogenkelejaren (tot
1842) als mitiister toezien hoe zijn juridische kaartenhuis inzakte. Het a anblij veti
van Van Maanen was opnierkelijk. Hoe koti deze meest onverantwoordelijke 79

' Coletibraiider, 'Gesprekken niet K ,ning Willetii I'. B.WCH (31) 191(1. p. 3111.
Reforniatorische auteurs die vast bleven houden aan het concept of een variant daarvan
kregen Iiooit de kans om imcht uit te oefenen volgens het prealabele concept van Willem L
' Was de anonieme auteur van het gelegenheidsgeschrift op de hoogte van de oorzaak van het
drania van de nlinisteriele verantwoordelijkheid iii de periode 1815-1840? Het woord 'nooit
bedoeld' zou daarop ku,irien ditiden.
"
Uiteraard is deze terni hier staatsrechtelijk bedoeld.
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Nederlandse ministerallertijden aan het eind van zijn carriBre zich alsnog verzoenen
met initiisteriBle veratitwoordelijkheid?»"
Vaii Maanen, noch Willetii I deden, voorzover mij bekend, achteratmoeite oni de
basis van hun stelsel voor het nageslacht vast te leggen.H' Voor het overgrote deel
van zijn onderdanen, ook iii het Noordeti, was de grote m.iclit vati de Kotiitig altijd
een raadsel gebleven. Zolang de iii het Noordeti opgewekte einoties tegen de
'revolutiotiaire' Belgeti het zicht op de realiteit hadden benonien, had het Noordeii
Willem i laten begaan. Pas na de aischeiditig, eerst tijdelijk tot 1832 eii vatiat-184()
definitief, kwani het Noorden, iliet dan nadat de Belgisclie beker tot de bodem
geledigd was, weer tot zijii positieven. Eenniaal ontwaakt, keurde illen achterat-het
absolittistite vati de otibegrepeti 'prealabele Soevereiti' algetiieeti at.

1. De erfenis van Van Maanen
Hevrijd van alle vrees voor de Belgen en geconfrotiteerd illet de enorine schuldenlast, was het iii Holland itieens vatizelisprekend dat een Konitig het tiiet alleen voor

het zeggen had. Ok-Koning Willetii Il de grondslag van de prealabele soeverei iii teit
van zijii vader ketide, is met duidelijk Zeker is dat hij zich al voor 182() tegen de
ontkentiing vail iedere niinisteritle verantwoordelijkheid heeft gekeerd eti dat hij
consequent aaii die opvatting heeft vastgehouden. Hij had overigens oog voor de

'tiniing' van de erkennitig en invoering van illitlisterifle verantwoordelijkheid.
Hoe dan ook, hij kon, noch wilde op die basis voortgaaii. Zijn initiisters durtileri
ook zonder nadere wet inz;ike de millisteriele verantwoordelijkheid (op basis van
art. 77 Grw. 1840) geelibesluiteii ineerte cotitrasignerendie niogelijkstrijdigwareti
met de (Clrond)wet. De oticontroleerbare, onbegretisde niacht van de Soevereiti had
opgehouden te bestaan. De Konitig was voortaan gebonden iii piaats van prealabel
aan de (Grond)wet. De consequentie daarvan, dat het konitigschap per defitiitie eeii

politieke gemeenschap dienstbare functie behoorde te zijil, was daarniee
echter nog latig geeil gemeengoed. H2
Het vertrek van Willeni 1 betekende niet dat het idee van de prealabele soevereitiiteit definitiet- was uitgewerkt. Integetideel, de 25-jarige itidoctritiatie illet de

aan de

Maatiiaalise soevereiniteit en de neerslag daarvati in wet- en regelgeving zouden nog

lang doorwerken. Wat hield de erfenis van Willeni I en Vati Maatien otider nicer
in? Van Hogendorp was in een notitie van augustus 183(), terugdenkend aa,1 zijil
advies vati april 1816, tot een weinig opwekketide coticlusie gekotiieti over z,ater
iii de periode 1815-183() bereikt was op het gebied van de wetgeving

"

BleefVa„ Maaiten opzettelijk bepaalde zaketi voor Willeni I waaniemen? Iii tiovetiiber 1841)

zou hij aati Willetii I I geldeti vragen voor geheinie policie (bestuur), alsof er niets veratiderd
was, NA, Staansecretarie 5857.
HI Vall Maatieii verklaarde een eii atider kennelijk zelts niet aa,1 zij,1 eigeli zoon, getuige diens
brick-vati 2() t-ebruari 1867 aa,1 eeti zoon vali Vaii Asseti, geciteerd iii hootilstuk 5, itileiditig

"- Bij C.W. va,i der Pot. '1)e plaats vaii het koningschap in otis hede,idaagsche staatsrecht'.
Ah·dedecli,Wc,1 KX.4 11'. Letterkulide, 11ieuwe reeks. decl 2,1(1. 1939, p. 31. lezen we nog dat
de Koliitig ilooit gedwongen koti worden zich te voegen tiaar een tiiitiister, itaar Itii atiders op
dat terreili z,111 opliotide,1 wiverein k zij,1. Staatirechtelijk was dit iiaar 111ij,1 ii,eliilig olihoudbaar.
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41) och op dit alles l.iat otize gro otste regtsgeleerde (Meyer, P vV) zich

zeer

011 gli 11 St i g

uit (. .) Hij \·erklaart. dat al otis bovengenoemde werk (alle wethoeken en de gehele
rechterlijke itirichtiiig. PrV) behoort herzien en veranderd te worden tot ill lie
groildslagen t<)e.

"8,

Meyer bedoelde dat Vati Maanen alle wetgeving geitifecteerd had

lilet

Zijll

absolitticiiie. Vati zijn gelijk getuigde een itigezotiden artikel in het 11'P·ckbiad vait lict
Rcet van 21 1iiaart 1842, geschreven naar aanleiding van het aftredeti van Van
Maarieii. Het constateerde een verregaande 'verkankering' van de wetgevitig:
'Meti deed de Stateti-(;eneraal hotiderdeltij wetten aanneitieii. waariti de Koiritig
gezegd \\·orilt zich de bevoegdheid tcit heteeti ofander VOOR. TE IJEHOUDEN,
utii a]zo<, de Natie

te gewen„en aan het de,lkbeeld. dat hetgee,1 aan de saiictie der
wetgevende magt werd onderworpen een goedgunstige afstand was. doordeii Koning
$·ati eeti

gedeelte zijner oorsprotikelijke regret, gedaan. Men scheeti zich niet te

herititiereii. dat de Konitig, volgetis deti grotidwettigeti eed. alleetidie m iddelen kati
a.i n we 11 cl e n . 11'elke d e W ET T E N ter:illier bes<hi k ki,ie stellen. En wie.indersdati deheer
i.
.,·84
VAN MAANIN ·as van dit alles de statidvastige verded,gerf

Vati Maatieti heeftin de periode 1815-1840 ill formele eli Iliateriele wetgeving de
kotii,iklijke macht geniaximaliseerd.8. Dit proces werd sterk bevorderd doordat

Willein I zich bevoegd aclitte om bij ainvb algemene regels te stellen zonder
daarroor zells tiiaar de Raad \'ail State te horen.»" Van Maatien bevestigde dit door
te sclitijveri dat de iii 184(1 bepleitte veranderingen iii de Grotidwet veel vati het
bestaatide op losse schroeveti zou zetten. *7

Deiii 184() eindelijkin begitisel afgedworigell itidividuele ministerifle verantwoordelijkheid veratiderde t-orii,eclecliterii iets a.iii degrote grondwettelijke uitvoerende
niacht vati de Koriing. Alle op dat moinent bestaaiide wetgeving bleet-vooralstiog

iii statid. 1)e iiidividz,ele ministers wareti in 184(, imiziers alleen parleiiientair
aanspreekbaar geworden voor regeringsdaden iii strijd met de (Cirond)wet. Omdat
de otiivatig van de kotiinklijke illacht ook na 1848 groot eti onbepaald bleet'. leek

her sonis weI olde stelling van de prealabele soevereitiiteit (al wat daaraan niet bij
de Grondwet is onttrokken, behoort toe aaii de Koning (lees: Kroon)) zelfs toen nog

911 toepassitig was. De grotidwetcherzieiting van 1848 bracht itiimers geen
deugdelijke atbakeni,ig tussen de be.oegdheden vati de Kroon en die van de
wetgevende niaclit. 8. Zo bleef de kolliliklijke macht schij,ibaar oribeperkt eti dat
bleet-spec-ulaties over deaard vaii zijn soevereiniteiten waaraan hij die ontleerid had.
v oedeti.

Br. cit (,Pd., VI p. 279: zie voor kntiek vati Meyer dietis Dc /a todificatioil m *,itral t·t di· (flic
de l'Aliglcterre t·,1 partimlier f„ mie seric dc Ict,res adressies a mr. C:.P. Cooper, awcat Aliglais.
Atiisterdaiii 18311, p, 268. iioot eii p, 271 en 275.
Vati Ma.ii,exi had ook Zijil verdedigers: zie het Hmt,Ii·Isbl,id van 28 t-ebruari 1842, ingezondeii
<tukketi: zie oak I)e liosch Keniper, geschiedetiic na 183(1, IV, L.A.. p. 6(1.
"
1)e 1Jlaliketwet vati 1818 is eeli voorbeeld vaii ee:i formele wet, die ik met V.111 Hoge,idorp
iii ctrijd aclit i,iet de C.;rondwet vati 1 24 15.
Volgeiis art.73 Grw. 1815 behoorde hij r'oor a,iivb's de Raad vati State te horeii. maar daar
hield hij zich vaak niet aan.
Hiervoor geciteerd in paragraaf 4, NA, Van Maatieii. 19(IC). 18, tiutiimer 21(1.
'R Zie het Nawoord.
.,

.,

w
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De Kotiiiig vati na 1848 was ecliter tiiet re vergelijken met die vati voor 184(). De
ministers die zich lia 1848 bedieiideti vati eii beriepen op de koi,itiklijke prerogatieveii en be\·oegdheden w.ireti daarvoor parlenietitair veraiitwoordelijk, ter\\·ijl die
vati voor 184(, geacht werdeti dat tiiet te zijii. Het zoii echter tor 1879 duren
voordat de Hoge lt.a;id iii het Meeretiberg-arrest eindelijk de onbegretisd lukende
macht vati de Konitig zoil inperketi. Het arrest bepaalde, zoals beketid, dat alleen
als de Grondwet eeti bevoegdheid uitdrukkeluk aan de Konitig toeketide, deze
89
bevoegd was tot tilateri8le regelgeving.
Achterat-heeft de staatsreclitelijke doctrine de verklaritig voor de grote konitiklijke
macht vooral gezocht iii het ontbrekeri vati eeti duidelijk materied wetsbegrip. Vati

Hogendorp werk te iii de grotid wetsconitnissie va 11 1 815 inderdaad niet niee aan een
preciseritig van de reglenienterende bevoegdheid van de Kotiing. Hij had daarbij
echter geenszins de intetitie oiii de wetgeve,ide macht van de Staten-Cieneraal aati
te tasteii."" De hoot-doorzaak voor het uit de hand lopeti vall de kotiinklijke illacht
was het onderdrukt raken van de individuele ministeriele verantwoordelijkheid eii
de sluipende invoering van het soevereiniteitsconcept van Van Maanen.
Vati Mamens verborgen gebleven leer van de prealabele soevereiniteit heeft in elk
geval tot ver iii de 20' eeuw ten onrechte de misvatting gevoed dat de grondwetgever van 1814 eli 1815 min ot-meer bewust eeti vrijwel otibepaalde illacht dati de
Kotiing zou hebbeii toegeketid.
Van Maatien werd achterat-doorbepaalde groepen weI verantwoordelijk geliouden
voorde afscheiding vati Belgie. De Bosch Kemper verdedigde hetii in zijii 7'(id, ctioot
iii 1842 als volgt:
"Wij wille,1 geeliszins olitketineti, dat de liegeerilig, tijdelis onze verenigiiig met
Belgie, vele staarkundige niisslage,i begaati heeft; maar alleen de oppervlakkigheid vati
sotii mige quasi-liberalen en de partijdigheid der Ultramotitaansche orgatieti kutineti
aail deti Heer vati Maatien deti opstand iii Belgie (vat, 183(I, PvV) wijten. 1)e twaaltjaren, welke na dieii opstand verloopeti zijii, bewijze,i middagklaar, voor eeti ieder,

die zijne oogen liiet willens sluit, dat Nederlatid bu milider weerstand in 1829 eli
183(1 Belgisch zou geworden Zijn

...,1

2. De oorsprong van Van Maanens leer bleef onbegrepen
Groen van Prinsterer was in elk geval na 1830 geen aanhanger nieer van de leer van

Vati Maatieii. Hij was slechts een tijd lang aangetrokken geweest tot diens richting,
omdat beiden de gedachte van de volkssoevereitiiteit verfoeideti en bestredeii. Groen
gitig echter nooit zover als Vati Maanen. Dit wordt bevestigd door een brief van
Tydeniati aan Groeti van 26 april 1850:

.

1,

"1

Eeti tiadere uitwerkitig vati de erfetifs vati Van Maatieti valt buiten tiiijii bestek. Zie het
Nawoord.
Oud, Het rc,tistitittio,ici'/ rt·c/it, 2' druk, 11. p. 191-193.
Het citaat uit de 7'(idge,iwtontleende ikaaii De Bosch Keniper, Geschiedenis na /83().IV, L.A.
p. 61.
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"Maar gij zelf zijt iti,tiier, niet rati de leer vaii olim (wijleti. PvV) Vati Maane,1 en
dat de (quasi) opdracht door Keniper ot-Fatinius Scholten of
Tl'Ill'R(11('11.

de andere

P

n

d e aa n vaa rd itig (qu o m oilocu,11 que) "4 d(·r Si,It vercinitrit doo r de i'ri ns va n (.1 ra nje dezell

zelfs interim tot a.Iii de (; rondwet vati 1 814 (3(1 illaart 1 814, Pv V) toe jure perpetuo

')5

...9,1

t(,t

absolittit i,orst geiiiaakt had:

Ik liclit de onderdelen vati dit ingewikkelde citaat toe. De hoofdzin luidde,
,·ersimpeld gezegd: niaar gij. Groen. hebt toch ook nooit die leer van Van Maanen

(t 1846) aatigehangen. dat Willeni I in deceniber 1813 rechtens voor eeziwig
absoluut vorst geworden was? Tydeman gat-daarbij twee verschillende wegen ami
waarlatigs Van Maaneii tot die Conclusie kon zijn gekomen:
a. Via de quasi-opdracht door Ketiiper of Fannius Scholteti. I)it sloeg op het

door getioenide heren gedarie verzoek aan Willem I 0,11 de soevereitiiteit te
aativaardeti. Op dit alternatiet- kom ik hieronder terug.
b. 1)<,or eeri vorm vati aativaarding van Willem 1, welke dan ook, van de
soevereiniteit. Het tussenvoegsel "zelfs interim tot aan de Grondwet van 1814"
bedielde te zeggen: zelts tiiet voor de korte periode van 2 deceinber 1813 tot 3()
tiiaart 1814.
Tydeinati zat duidelijk op het goede spoor, Willetii 1 had de soevereiniteit door
aanvaarding verkregeti. Hij wist alleeti niet hoe ('op welke iiianier dan ook'). Oind:it
hij geen idee had van de grondslag voor de aanvaarditig, hield hij ook de mogelijkheid van de quasi-opdraclit opeti.
Na Vati Maanetis dood werd voor de grond lag van het soevereiniteitsconcept van

Willem I de blik gewend naar prof'. Melchior Kemper. 1)e aanleiding daartoe
vortiide een disc-ussie over de vmag of de hoogste tiiacht bij de Koning of bij het

volk berustte, welke o,itstond iii het kader van de door Willem il i,i 1845 afgehouden grondwetsherziening. Iii dat kader werd gestiggereerd dat Kemper (t 1824)
mede aati de wieg gestaan h.ad vati de soevereiniteit van Willem I. Men noetiide dit
het niotiarchaal constitutionalistiie vati Keniper ofkortweg Kemperiatiistiie.'71)ietis
zoon, 1)e Bosch Kemper, bestreed iii zijn blid de Ti/der,wot en iii andere publicaties
deze leer die erop neerkwaiii dat Zijil vader een aandeel zoii liebben gehad iii de
ongebreidelde iliachtstoe-eigenitig vati Willeiii I. Zo kreeg, iii plaats van Van
Maatien. Ketiiper iii bepaalde kritigeti achterat-de rekening gepresenteerd voor het

Iiog otibegrepeii soevereiiiiteitsconcept van Willem I.
1)e Busch Kemper o,iischreefiii 1868 de prealabele soevereitiiteit als volgt

''

T\·detiiali doelde claarniee iii ieder geval op C:. J. vati Asseii.
r)eze t ·ee haddell, zoals beketid. Wille,11 I er op 2 dece,iiber 1813 iii Ainsterdani toe
overgehaald 0,11 de soevereitiiteit - iii feite voorititlopetid op de Grotidwet en dus voorlopig te aativaarden.

»,

op \·elke manier dati ook.
'juridisch voor altijd'

"' Grcien vati Pritisterer, Btitlit,issc'/ilit: III. 11-(;I' 9(1, p. 511.
Zie bow. J. Ktieppelhout. 'Onder welke voorteeketien Willem I de Grondwet der Vereenigde
Nederlande,i bezwoer,' Dc Ciids. Mengelitigen, 1845, p. 221-234. Zie voor de vindplaatseti:
1)e ijoscli Ke,iiper, Geschiedenis va,1 Nederld,ld Ila 1830. V . L.A. p. 57-72, zie iii.n. p.59 over
de soevereiniteitsaanvaarding van Willem I.
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zoo streng liiogelijk trachtte de Koni,ig vast te houdeti aan de artikelen der
grond\vet, die de oriderlinge betrekkingen tusschen de onderscheiden gedeelte,i van
de wetgevetide magt voorschreven, waar het zijtie regten gold: oftchoon weder de
grondwet zeer eenzijdig werd uitgelegd. waar het de regren der Stateli-Generaal

betrof. Wat niet uitdrukkelijk bij de grondwet aati de wetgevende magt was
opgedragen, werd geacht door deti kotiitig geregeld te ku,ille,1 worden bij besluit,
gelijk dan ook bij beslitit geregeld zij,1 verscheidene onderwerpeti van policiezorg.
(...) het conflicteii besluit (...). dit alles overeeiikomstig de theorie der geteinperde
,·()8

monarchie, gelijk zij door Willeiti 1 werd begrepe,i.
Dit citaat is ronduit misleidend in zoverre het de indruk kan wekketi dat Willeni
I weliswaar een zeer eenzijdige uitleg gafaa,1 de Grondwet, die nadelig uitpakte voor
de Staten-Generaal, niaar dat deze uitleg uiteindelijk bintieii het grotidwettelijke
kader zou zijn gebleveti. Niets is nihider waar. eti de toevoeging dat eeri en ailder
spoorde met de theorie dergetemperde niotiarchie vati Willetil I verklaart tiiets over
wat die theorie inhield.99

3. Volkssoevereiniteit als basis voor de prealabele soevereiniteit
Zo geheitii en onbekend als het tweede alternatiefvati Tydenian bleef, zo openbaar
werd het eerste door publicaties van Groen. ikkeertertignaardebriefvan Tydetiian
i,it 185(1. De aanleiding voorde bovetigetioenicle briefvan Tydenian aan Groen van
26 april 185(} was tweeledig. Tydeitian wilde ten eerste dat er een einde kwam aan
het aanhotidende ptiblieke gekibbel in de jaren 1849 en 185() tussen Groen en de
Utreclitse hoogleraar Vreede over de grondslag van de soevereiniteit. Deze verzette
er zich tegen -als of Nederland de constitutionele vrijheden 'mikel ami de getiade van
den Sotiverein' zoude dank weten.
Tydeman constateerde aan het begin van zijn
brief' aan Groeti dat hij begrepen had dat deze de strijd met Vreede wilde laten
rusten."" Groen gaf meer dan een jaar later inderdaad in de Ne,lerla,ider van 30
augustus 1851 publiekelijk toe dat de soevereiniteit der Prinseti van Oratije (opgevat
1/9
als alinacht) niet uit de historie viel af te leiden.
De tweede aarileiding van Tydeman voor zijti briefblijkt uit het volgende citaat:
"1)och ik hebeen gewichtiger verzoek aan u: nanielijk afte laten vati uri· otiopholidelijk harceleereti eti aanrande,i van Thorbecke. als ontkende hij de Souwreittiteit van
„lillI

I.

1)e Bosch Kemper. Smatklit,dier,ty'st-hiedi,nis tor 1830, 1868. p 555-536.
Eerder sprak ik al het vet·nioeden uit dat de auteur wellicht ter bescherniing van de reputatie
vall zull vader tiiet het achterste vati zuii tc,ng liet zien.
'"' (;.W, Vreede, Is de k,ining der Xederlandrn sc,i,vcrrin?, Amsterdam 1850, p. 8.
1)eze strijd gitig onder nicer over de vraag ofhet woord 'kroon' dat inmiddels overgenomen
was in art. 11 (irw. 1848 hetzelfde betekende als de term soevereinitek ili art. 1 Grw. 1814.
Zie vcxir verdere vindplaatsen de voemoten onder de brief van Tydenia,1 en C;.W. Vreede,
1)e litri'de Ka,iter. Het Ministerie. Atiisterda,11 1849 en Vreede, Iivensscliets, p. 346-347.
'"2 Groen. Bric/it,isse/i,ie, III. R.GI' 911. p. 84, brief 134. Grc)en whreef: "1)ezerzods wordt dit
slechts beweerd, dat door de opdragt iii 1813 tot stand gekonien is, wat door de geheele
volkshistorie voorbereid was. Let weI, (;roen doelde hier dus op de opdracht aaii en
aativaarding dc>or Willem I van eeli gedeelde tiiacht in de zin vati Van Hoge,idorp (niet in de

'"'

11 '

Z]Il

\·ati Van Maatieii). De historie was daarroor i,iderdaad van grcite betekenis.
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den koii i,ig \·olgeims de (; ron dwet, ivat waarsc h ijnlijk stre k keti m Liet otii deti Ko 11 itig
tegeti Thorbeckeop tezetteri, eti Thorbeckeeti al zijtie voorslageti verdaclitte makeli

vati te Hillen leidell tot revolittie, tot delilocratie eli verdrijve,1 vall het Huis vall
Oratije als iii 1795. Mij dutikt gu nioet zelf wei bevroedeii, dat het eige,ilijk
w(,oriletispel is. Alt Tliorbecke zegtge/,1 St,tiverci,Jiteit te erkenneli (oftoe te ketitieti).
dati ze.et hd. hetgene ook ik eti gijzelt I,edot·len, natiielijk hij gebruikt soure rei,ii re it

iii den objectiet--staatsreclitelijke,1 ziii vaii absohite inacht; hij zal of-kati niet otitkelitien
Souverei,iiteit vi,jgi·lis iii .Arlitidli,L'Ifi'11."

Lie

Hiertia volgde iii de bewi,ste briet-het boven gegeven citaat dat hij, (iroen, toch ook
geeti aanhatiger was vati de leer van wijleil Vall Maatien.
Tydenian heett de afuijzitig van Groen van de leer vati Van Maaneti kulineti
atleideii uit diens publicaties. Bijvoorbeeld uit diens Bildra,it. (1841))."'4 'lledorveti'
als Willeni I zelt- en Vati Maatieti wareti door liberale theorie, 1.5 hadden zij
I,I 3

aali ge 110111 e 11, zo redeneerde G ro eti tell 011 rechte, dat de soeverein iteitsop drach t door

Kemper en Fatitiius Schoken iii decetiiber 1813 iii Anisterdam alle niacht van het
volk op Willeni I had doeti overgaaii. Iii zijii Ha,idbock (1846) forinuleerde Groeti
Ill ,

dit als volgt:
"Eerwaardig was h et d„gliia der Volkssouvereiii iteit, m et die„ verstatide dat de Vorst,
tell gevolge der opdragt, de Sozivereiniteit iii haar ganscheii oitivaiig overgenomeli
had. De (Irotid\vet was voorwaar het palladiu,ii eii plegtanker vaii den Staat. iii aar
eetie wet vaii orde, waarbij het vooratbestaaii Vati het Vorstelijk oppergezag erke,id
en dus ilitti deti Vorst elk Souvereitiiteitsregt dat ze hem tiiet bepaaldelijk oiltilaill,
overgelatei) wa3, terwul daaretitegeti Keen Staatsligchaitii eenige bevoegdheid kon
hebbell dan welke stellig eti otillubbelzintiig iii de Constitutie toegeketid werd. „ "(

Kertiachtig sainengevat gitig het daarbij otii 'soevereiniteit bij acclaniatie:'"M Ill
hetzelide Handboek liad Groeti geschreveti:
"Souverei,iiteit, zo,idi'r Constittltic. zon hij (Willetii 1, PvV) iliet gewild hebbeti,.11
ware ze verkrugbaar geweest, evenmiti als ze verkrijgbaar geweest ware, al had hi.i

Tydetiiati wees er (;roeti tiog op dat hu teli oiirechte die leer iii de Khoelieti vaii Keti,per
geschoveti had. (;ij weet, vervi,lgde hij, dat Ketiiper zo zeer al, ieiiialid atkerig vali was
'c),ibeperkte opperiiiacht a.111 te biedell of-te erkelitien.' Was Keiiiper alleeti tiwar 'absoluut'
iii het kader van het atlioudeti van Belgisclie hegeniotiie?
1,)4

(;roeli val) l'rilisterer, 111#dr,We tot hc'rzienitw derer,1,idil, 't iii ,\'c·der/ancischeit ziti, Leideii 1844 1, p

11,3 5

(;roen, li·rsdieidi·lillede,i i,vcr Sta,ilsre.Vt en pillitiek, Aliisterdan} 185(), p. 1(19- 111), Handbock di'r

73 e.v. C,roetis afu·ijziiig dateerde echter al vati rotid 1831).
C;escltiedc,lis va,1 het Vaderla,id, \87 \ (eerste druk 1841-1846), herdruk Vee,ieiidaal 1978, 11.
no. 984.
'1,6

Deze gedachtegatig is iii elk geval, niogelijk ook eerder. terug te vi,iden iii een stuk uit 1832:

(iroeti, 'Staatkulille der Nederlandsche (iedachteil eli beschouwilig vati de grondwet.
Overzigt vati de gedragslijii der Nederlandsche (,edachten 1829-1832'. J. Zwaaii, Bescheide,i,
I, 11.Gl' 21)9, p. 29(1 e.v.. zie p. 293 e,1 31)2. Van Maanell heet daariti een voorstatider va,1 de

%
1li.

oinwentelitigtheorie (p. 294).
Groen, Handbock, 1(13(1, p. 829.

Olitleelid aan M. Chappiti, J.1'. de Valk, 'Kotiing Willetii I:

eeti

verliclit despc,ot?'.

Dortimc,itatieblad Ii'erkgroep 18' eet,w. 1981, p. 88; zie aldaar reel relevante literatuur-

verwuzillgell.
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ze gewild. - Souvereiniteit Chet vrije volk door Oranje beschermd) is eeii

mdi·rl,1,1 dsch

hi'(,till,t·ei'its<·/."(no. 967)

1) e tweecitaten weerspiegeleti de twee verschillende soevereiti iteits con (-epties. hi
het eerste werd uitgegaan vati de prealabele foevereitii teit, waarbij de Kotiitigbovell
de Grondwet stond en deze naar zijii hand kon zetten. iii het tweede citaat
otiderwierp Willem I zich in 1813 vrijwillig aa,i de Grondwet en wilde, noch kreeg
hij een otibeperkte illacht. Iii het eerste beschreet-Groeti de mae-ht van Willeni 1,
zoals deze

zich feitelijk

had ontwikkeld, iii het tweede de nortii waaraati zij,1 Oranje

tiioest voldoen en die norm sloot prealabele soevereiniteit uit. Groen

n.7111 7211 dat

Willem laativatikelijk iii 1813 niet uit was geweest op de absolute macht. Pas in de
jaren daartia was het regiem ontspoord. Over het andere alternatiefvan Tydeman,
dat Willem I zijn soevereiniteit had gebaseerd op de een of andere vorm van
aarivaarding, vinden we bij Groeti iliets. Deze iliaakee van Willeni I trouwetis geen
zondebok: -Voorzeker niet aaii den Koning alleen is het te wijten dat de Grondwet
een doode vorni bleef, dat erin de despotieke strekkitig van menige wet en inrigting
geetierlei verandering kwani." (110. 985)

4. Hoe de ontsporing van Willem I volgens Green tot stand was gekomen

Willeiti I mocht dan volgens Groeii zijii uitgegaan van een verkeeid begitisel, de
giftige wortel van het liberalisme (no. 9681), de vraag bleef hoe hij daardoor zo
ernstig had kunnen ontsporen. Hierover had Groen slechts een vage theorie. Ging
een regering, zoals die van Willem I, te werk volgens verkeerde beginselen, dan ging
het otiherroepelijk fout. Groen legde de schuld onder nieer bij een gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel van ministers (no. 985) Liberale constititties wekten
volgens Groen door hun begitisels verwaclitingen, die niet uitkwanien, wat
Orivoldaanheid, tweedracht en verbittering wekte. R.egeringen schrokken daaroni
voor het verruimen van vrijheid tertig
"1)ieti tell gevolge scheeti het regeerkunst de begilisels die meti erkend had, bitite,i
working te houden: de Staatsregeliiigen die meti iii vrijzinnigeti geest verlee,id had.
door gedienstige uitlegkunde, iii tegenovergestelden zin te verwriligen." enz. (110.
988).

Zo was volgens hem de iii aanvatig vrijzitinige Willetii I ontspoord tot een
aut ,cratisch vorst. Maar het Noorden had atiders gereageerd dan het Zuiden, aldus
Ciroeti. Iii het Noorden speeldeti diverse factoreti in de hand dat men een gestadige
aailwaS vall persoonlijke machten invloed van Willem I toeliet. Een van die factoren
was de zucht o m de Koning lia de vereniging met Belgie tegen woelzieke volksmetiners testerken (no. 989). Daarniee kwatii Clroen wel een stukje iii degoede rich tin B
m.1.arde werkelijke reden, atigst voor Belgische hegemonie via collectieve ministeri-

ele verantwoordelijkheid, is kennelijk nooittot Groen doorgedrongen. Hij is steeds
vast blijven houden aan zijii toch wat al te simpele verklaringsniodel. als waren de
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centralisatie eli autocratie van Willem I het autoniatische product van liberale
Ili'.1

begrippeil.
Ik vernield nog dat Groeti waarschijnlijk pas geleidelijk de ogeti zijn opengegaaii.
Zo verklaar ik althatis Groens reactie op de (hiervoor saniengevatte) atialyse vati
Donker Curtius iii Zijn (ienieenzame Brieven. Groen schreef.
"eti de raad vati deti Heer vati Xlamien
gevolgd" (p. 122).11"

w e rd iii e n i g ni a a 1. d o c h i tii m e rs n 0 0 i t z ij n ste ls e 1

Willeni I overschreed misschien zijn niacht wei menigmaal, maar hij wilde, volgeiis
Groeii in 183(), geen absolitut Vorst zijn. Groeti zag op dat nionietit nog maar een

decl vati de ontsporing eii was zeer beducht voor de gevolgeti vati de atscheiditig
Deze zou volgens hem uitinotiden iii Franse hegenionie, want Belgie zou Frans
worden eti daarna zou Holland ian de beurt zijn. Iii 184() was Groen bekeerd en
noenide hij Willem I een despoot."' Groen had daarbij steeds niitider oog voor de
rol van Vati Maaneil. Iii zijn Hatidboek (1841-1846) had Van Maatien 'zijn stelsel'
verloreii:

"1)e Uverige haiidharitig, zoo het heette, van Motiarchale beginseleti door eeti i,ati
1/,lailen \%·as eigelilijk liict atiders dail ecli toevlugt liemen tot de willekeur van bet
Staatsgezag, waarin het behoedilliddel tegeil de gevolgeri vati liberalisiiie gezocht
werd. -1!2

Geen wonder, watit Van Maanen paste niet iii de theorie van Groen. Hij zou dati
ook niet illeer spreken van de leer van Vati Maatien, maar alleen nog van de
revolutiotiaire autocratie vati Willeni I. Maar oiider die tiaam bleet-zijn verklaring
vati de prealabele soevereiiiiteit, hoe otijuist ook, bekelid.
Uit liet bovenstaatide leid ik at-dat Vaii Maa,ien zelth tegenover Van Assen nooit
het achterste van zijn tong liet zien. Deze zou, itidieti Van Maatien hem de \\·are
grotidslag van de prealabele soevereiniteit o oit had prijsgegeven, o tigetwij feld vroeg
ot-laat, bijvoorbeeld lia het overlijden vaii Vati Maaneti in 1846, daarover Zijn vriend
Grocii hebben ingelicht. 113

5. De alternatieve, niet-absolute prealabele soevereiniteit van Green
Groeti wees de prealabele soevereiniteit ofiii begitisel absolitte niacht af, watit dit

begitisel was heni vreenid, op welke (wereldluke) basis ook. Hoe heeft hij dan

toC11

de voorgaiiger kutiiieii wordeii vati bepaalde protestaiits-christelijke aitteurs, die

.

H,tildbuck, 985 eii 11)16.

""' .\'cticrlati,isdic (,i,/a,·hten, 16 decetiiber 183(1. Kati het zijii dat Willetii I zich bitinetiskatiiers
tegenover Groeii distalitieercle vaii Van Maa,ieti?
1/1

C;roen van Prinsterer, Advirzt·,1 iii de -Iii,cede Kami·r der Staten-(,2·neraal, Leiden, 1 84(1, p. 43.

Groen zou veel later Wille111 I prijzen vatiwege "zijn ijveren tegeti elk titisverstatid vati het
iiiisschien elden bedetikelijke woord Soilvert·inite it;" tiooit liaddet, de Oratijes cell otibeperkt
gezag begeerd. Groen, ' 18/3 in het hclit dri volkshistorie herdacht; 's Grave,ihage. tiovetiiber
1869, p. 48.
I

12

Groen, Handbock. 1871, herdruk 1978. Il. 985, p. 785.

1

13

C;roeii herimalde zijii verklaritig over de autocratie van Willein I later iii de Tweecle Kali,er
H7K 1848- 1849, p. 528 en vergeleek deze iizet de otitwikkelitig vati Napoleoti. Zie Ol)k
Groeii. 0,Weli,efr,1 Re:,ili,tic, tweede uitgave, Anisterdaiii 1 868, p. 373 e.v. mp. 425.
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zouden blijven vasthouden aan die figuur?'14 Het antwoord luidt dat het daarbij om
iets heel anders ging Vanaf de Grondwet van 1848 speelde een discrissie over
prealabele soevereiniteit als hoogste macht en niet meer als in beginsel absolute
macht, een discussie die heel wat ergemis opleverde, getuige alleen al de bovengenoenide briefvan Tydeman. De alternatieve figuur van Groen had te inaken met

de vervatiging van de term 'soevereiniteit lin art. 1 Grw. 1814) door 'kroon' (iii
art. 11 Grw. 1815), welke Van Maanen, zoals hierboven bleek, nog in 1832 had
willen terugdraaien.

Groen zocht, nadat hij zijn theorie over het ontsporen van Willem I had ontwikkeld, naareen staatsrechtelijk funderingniet van een absolute, maar van een hoogste
macht. Hij kwam daardoor vanzelf uit bij het soevereiniteitsbegrip van Van
Hogendorp: de opperste, tilaar tegelijk een beperkte, want gedeelde macht: de
'opperste inagt zonder uitsluiting van andere machten:"5 De soevereiniteit kon
volgens Groen radicaal worden ingeperkt alsdeze niaarnooitdooreen andere rliacht
overheerst of gedwongen zoii kunnen worden. Het was deze hoogste, niaar

gedeelde macht die volgens Groen eind 1813 opgedragen was aan Willem 1 en
vastgelegd in de bekende formule van art. 1 Grw. 1814, het moment dat Groen
door de geheele volkshistorie voorbereid achtte. -116
Met Van Hogendorps hoogste, maar gedeelde macht kon Groen tia de grondwetslierziening van 1848 niet meer aankonien. In de Grondwet van 1848 stond de
Eiigelse combiiiatie: "De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk" (art. 53 Grw. 1848). Dit impliceerde dat de ministers voor alle regeringsdaden
verantwoordelijk waren geworden aan de Tweede Kamer en dat opende in beginsel
de mogelijkheid dat een Kamermeerderheid het vertrouwen in een kabinet zou
opzeggen. Kon de Koning het dan nog opnemen tegen een kaniermeerderheid?
Voorlopig speelde dit probleem niet, want er was in 1848 nog geen sprake van dat
de Tweede Kamer de Engelse vertrouwensregel, waarvan Groen niets moest
hebben, zou gami hanteren. Een Kamernieerderheid zoii volgens Groen de Koning
nooit mogen dwingen, want dat zou - Groen dacht in deze exact hetzelfde als Van
117
Het zou de iii
Maaneti - eeti uiting zijii van verwerpelijke volkssoevereiniteit.
macht
aandoen.
1814 opgedragen (gedeelde) hoogste
geweld
Vraag was wat er in
1848 nog over was van die hoogste macht v;in de Koning? Voor Groen werd
6.

daarom het oude probleem actueel of de terin 'kroon' van art. 12 Grw. 1815
(overgenometi inart. 11 Grw. 1848) hetzelfdebetekendeals determ 'soevereiniteit'
van art. 1 Grw. 1814. Hield de term 'kroon' nog een werkelijke (zij het beperkte)
hoogste macht iii? Nee, zeiden Thorbecke en Vreede, het gaat bij de term 'kroon'

Stitdien en Schetsen, 5' serie, 2, april 1913, 'De Souvereiniteit
niei 1913. 'Wat Kroon betekent'
"'
Ciroen. Biidraer (184(1) p. 77. Hij verwees naar Van Hogendorp. Bi/drat,cii, VII, p. 2(10.
1I.
Groen, Bridit'issc·/ine, III, R.GP 91), p. 84, brief 134.
"Overigeng schreef Groen, dat als hij nioest kiezen. hij de voorkeur zou geven aan 'Engelse
ministeriele verantwoordelijkheid' boven het stelsel van revolutionaire autocratie. lees:
prealabele soevereiniteit!!. Biidra,ee, 184(.), p. 1()2. 1)it leek een 'revolutionaire' opmerking van
C;roeti, maar dat was het niet. Het was gewoon kiezen tussen Mee kwaden. twee productell
van volkssoevereiniteit.

"' Zie bijvoorbeeld D.P.D. Fabius.
der Kroon' en
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nog uitsluitend 0111 een titel. Groen zoii dit standpunt te vuur en te zwaard
bestrijden. 118 Zijn redenering was dat die beperkte, erfelijk gemaakte oppermacht,
iii 1813 voor eens en altijd opgedragen aan het Huis van Oranje, niet vatbaar was

voor grondwetswijziging ofwel dat deze prealabel geworden was aan de Grondwet.
Tydenian had echter gelijk, het ging om een woordenspel en Groen voerde iii feite
een achterhoedegevecht. Was het in de periode 1815-1830 allastig geweest om de
tertii 'kroon' iii de betekenis van een werkelijke macht overeind te houdell,na de
grondwetsherziening van 1848 kon daar helemaal geensprake meer van zijii. Groen
beschuldigde tijdens de discussie Thorbecke van inconsequentie, ten onrechte, zoals
Levy later heeft aangetoond."vNavolgers van Groen, zoals bijvoorbeeld Fabius iii
bleven volhouden datereen prealabele soevereiniteitbestond. De Savornin
1878,
Lohman postuleerde zelfs, iii de geest van Van Maanen, een absolute macht als
vertrekpunt in 1813 zonder een staatsrechtelijk houdbare onderbouwing.12' Men
bleet-er soms123 van uitgaan dat Willem I de absolute macht had gehad iii de periode
december 1813 tot eind maart 1814. Groen zou die mening niet hebben gedeeld.
1211

PARAGRAAF 7

OVEll. 1)iE AARD EN WERKINC; VAN I)E IN 184(1 INGEVOERIDE MINIST'ERIELE

VERANTWOO RDEl.IJKHEID

1. De aard van de in 1840 ingevoerde ministeri le verantwoordelijkheid

Wat voorsoort vati niinisterifle verantwoordelijkheid was er nu ingevoerd iii 184()?
Onidat de nadere wet als bedoeld in art. 77 Grw. 1840 uitgebleven is, is dat altijd
111iti o imeer raadselaclitig gebleven. Mijii stelling luidt dat iii 184() een staatsrechtelijke 12/ iii inisteriele veratitwoordelijklieid, die al impliciet in de Grotidwet van 1815
vervat lag, tetislotte expliciet is geniaakt. Deze niet bij wet geregelde vorni heeft
overigens maar tot 1848 bestaan, omdat art. 77 Grw. 184() geen vervolg kreeg iii
de Grondwet va,1 1848.134

m Meti viiidt de discussie iii de boveti geiwetiide brochures vati Vreede eti iii Groen,
11·rschcide,ihide,i ovt·r Smatsregt en Politick, Amsterdam 1850, niet Iianie p. 143.
Levy, Den Gulde,1 117,ickel, jrg. 2,19(13, p. 89-94. Kern hiervan was dat Thorbecke iii zijii
publicaties alleen gesproken had van soevereiniteit iii conibiiiatie niet de 'wijze cotistitutie
en dus nooit over een absolute of oliaa litastbare hoogste inacht.
'-" D.P.D. Fabius in zijn proet-schrift: De leer der st,tivereini'kit, Leideii 1878, p. 466.
121
P.J. Oud, Het colistittitioncel redit van het Koitinkrijk der Nederlande,t, tweede druk. I, Zwolle
1967, p. 5, betwistte staatsrechtelijk dietis standpunt dat Willetii J in 1813 was opgetredell 'bij

"' J.A.

de gratie Gods, jure suo.'
I22 Bijvoorbeeld C. Gerretson, 'lets over het autoritair beginsel iii het historisch staatsrecht der
Nederlatiden', Verzatnelde it'crken, IV, p. 63- 115, p. 84.
123
Men zou het ook een constitutionele ofparlemetitaire verantwoordelijkheid kumien noemeti.
12'
Thorbecke was niet tevreden met de figuur vati art. 77 (zie hieronder) eli Zou deze, liaast art.
178 Grw. 1840, overbodig achten ill Zijll theorie van de positieve 111iIiisterille veratitwoordelijkheid (zie hoofdstuk 13).
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de nadere wet op art. 77 scheriding van de (Grand)wet als zodamg

strall,aar kiititien verklareti. Thorbecke redeneerde aldus en kwani op basis daarvati
aaiivatikelijk tot de cond„sie dat het om eet, strafrechtelijke verantwoordelijkheid
zou gaan. Maar die redetiering Zoil hij bijstellen. 1)e strafbaarstelling vaii schending
vati regels 111aakte ze, zo bleek hein, niet azitotiiatisch strafreclitelijk van aard. 1)e

aard van de betreffende regels koti zich daartegen verzetten. 125

a. lk gedeelde verantwoordelijkheid va,1 Koning en ministers
1)oor de herziening vati 184() otitstotid miti ot-meerde situatie, die Vati Hogetidorp
en Willem I iii 1814 en 1815 in het leveti liadden willen roepen. De Grondwet van
1841) bevatte wei eeti concrete bepaling iiizake ministeriele veratitwoordelijkheid,
maargeen (expliciete) bepalitiginzake kotiitiklijke onschendbaarheid. De Grondwet
vati 184() kon zo worden uitgelegd dat de Koning de zelf voor het wettige
regeringsbeleid verantwoordelijk gebleven regeringsleider was, terwijl de ministers
slechts veratitwoordelijk wareti voor regeringsdadeii 'waardoor de (Grond)wet
gesclionden of-niet opgevolgd was'. In de praktijk liet Willem II het beleid vrijwel
geheel over aan zijn ministers eti nianifesteerde hij zich opvallend miiider dan zijn
vader. Hoe dit ook zij, eeti gedeelde verantwoordelijkheid van Koningen niinisters
was vanat- 184(1 een expliciet grotidwettelijk feit.
Eeti tiierkwaardige cotiiplicatie was wel dat iii de Grotidwet van 1840 eeti concrete
bepaling over\vie de mitiisters bij de Hoge Rnd zou kuntien aanklagen, ontbrak. 11"
Art. 77 was uiterinate suii-liiiier:
"Over de aai,klagte,i ter zake van deze veratitwoordelijkheid. oordeelt de Hooge
11.aad der Nederlandeti, naar de voorschriften der wet.
De tekst zweeg over de aanklager. Uit niets bleek overigens dat de niinisteriele
verantwoordelijkheid pas in werking zou treden als die nadere wettotstand zou zijn
gebraclit. Volgens deze uitleg kon de Staten-Generaal. respectievelijk eeti van beide
Katiiers, een tiiinister direct bij de Hoge 11.aad aanklagen. De tekst vati art. 77 liet

die mogelijkheid open. Een koppeling met de aatiklachtregeli,ig vati art. 175 was
bu deze uitleg tiiet aan de orde.
Een tweede uitlegniogelijkheid was dat de grondwetgever het aanwijzen van eeti
aariklager va,1 111itiisters overbodig had geacht, otiidat die al was aangewezen in art.
175 (was 177). Als dat de bedoeling was geweest dan was het OM itiitiatiefiietiier
eti aariklager eti zou de Staten-Generaal verlof moeten gevell voor de vervolgitig
vati een mitiister (de verlotconstritctie). Bij deze uitleg waren art. 77 en art. 175 aan
elkaar gekoppeld.

Ik aclit eeti dergelijke koppelitig otihoudbaar en zal dat langs twee wegeti beargunietiteren, aaii de hatid van de itihoud van de beide bepalitigeri en op basis vati de
aari de grondwetsherzienitig van 184(} inherente logica.

12' Zie Voor een nadere uitleg hierria wider c. Een willekeurig simpel voorbeeld is art. 95 Grw.
1815 Elker, Katiier betic,enit hare,i gritlier. Het schenden van deze bepalitig laat zich tliet

strafrechtelijk redres eren.

"" 1)it u·as ·aar,cliijiilijk het gevolg vaii het feit dat het om een conipromistekst ging
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in art. 175 gitig het ondubbelzitillig 0111 de Hoge Raad als strafrechter en daarbij
paste dat het itiitiatiet-voor de berechtilig van lilisdaden van ministers bij het OM.
lag. De aaiiklachten waar art. 77 op zag, bestreken echter een veel bredere categorie
van daden vati initiisters daii de misdaden van art. 175, te weten alle daderi iii strijd
met de (Grotid)wet. De artt. 75-77 verklaardeti bovendien daden iii strijd met de
(Grotid)wet liocli direct, tioch itidirect stratbaar. 1)it had ook inoeilijk gekutid, daar

dan als het ware iii ten klap alle wetgeving tot strafwetgeving zou zijii verklaard.
Een koppeliiig vaii art. 77 eii art. 175 lag daaroin niet voor de hatid en was zelts iliet
houdbaar. 1)e strafrechteluke aatiklager vati art. 175 koii daaroni tiiet de aaiiklager
vati art. 77 zon. 1)it itiiplicierde dat ook de verlot-constructie vati art. 175 nier vati
toepassitig was op art. 77. De inhoud van de betreffetide bepalingeii verzette zich
tegeii een koppeling. Eeii koppelitig was ook iii strijd illet het doel vati de Grotidwetsherziening van 184(3.

b. Het directe parlenientaire aanklachtrecht van Van Hogetidorp alstiog eeii t-eit
Het hoofddoel van de grotidwetsherzietiiiig vati 184(1 was de inacht van de Kotiing
in te perken en zijn nionopolie op de uitleg van de Grondwet te dc,orbreketi. 1)it
doel zou worden gerealiseerd door mii}isters expliciet veratitwoordelijk te inaken
voor regeringsdaden iii strijd met de (Grond)wet. In art. 75 stond het principe; iii
art. 76 het verplichte contraseign vaii niitiisters en iii art. 77 de bereclitilig vall

mi,iisters. Zoide effect termg vati deze bepalingen van het (.)M atliatigen, daii Am
alles bij het oude bluveti. Her OM sto,id imtiiers onder de beveleti vati de Kotiitig
1)eze zoii iii dat geval het tiionopolie hebbeii behoudeti over de vraag wantieer de

HU zou zo als het ware zijn positie boveti de
((irond)wet geschondeti was.
Grotidwet hebbeti kuiitieti handliaveti, terwijl hij daaraaii eitidelijk was onderworpeti. Anders geti,rnizileerd, de Koning zou als bewaker van de (groild)wettigheid
127

van de dadeit vail zijn 'veratitwoordelijke' tiii,iisters rechter iii eigeti zaak zijn
gebleven. Kortoni eeti koppeling van art. 77 aan art, 175 zou de essentie vaii de
grondwetsherzietiing vati 1840 teniet liebbeii gedaan. Hoe cotiserr·atieide Tweede

Kamer iii 184() orik was, het was tiiet de bedoelitig de Kotii,ig via eeti oiliweg Zijil
otibeperkte 111.icht te laten behoudeti. Als het OM geeti aatiklager vati ministers kon
zijii op grotid vaii art. 77 dati moest het wel de Tweede Katiier zelizijii. De logica

vati het stelsel vati de Grondwet vati 1815 had kortoin alstiog het directe parleiiictitaireaanklachtrecht vati Van Hogendorp voortgebracht:28 Cieen wonder de Tweede

Kamer had de grondwettelijke erketining van lilinisteriele veralitwoordelijkheid
at-gedwongeti zonder \'ast te hoilden Jan eeti oilschendbaarheidbepalitig
c. 1)e benadering van Tliorbecke
Thorbecke heeft bijgedragen aaii de latere tieigitig oni art. 77 Cirw. 18411 tell
onrechte vooreeti strafrechtelijke niitiisteriele verantwoordelijkheid te houdell. Hu

12

1)

Atiders Oud, Het Colistifittioneel recht, tweede druk. 1. p. 264.
Het teit dat Van Hogeiidorp bewust geni contraxig,1 had opgenoliieti

iii ziliti CiroildH'et (zie

hoofdstuk 4. paragraaf-2, putit 1) voniit geeti wezetilijk verschil. Her contraseigi i had volgeiis
hetii bu wet kutitien wordeti ingevoet·d.
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schreefiii de tweede uitgave vati zijn Amitecket,itig, dat voor de rechter de minister
niet veratitwoordelijk is dan riaar de voorschrifteti van een wet. Dit zei art. 77 Grw.
1840 eli dat was
"illet name ook van wege art. 175. niet nodig (..). Zie op Art. 175."124
Met andere woorden art. 77 was volgens hein een otitiodige doublure vati art. 175.
Daaniiee trok hij de schetiding van de (Grotid)wet doorniitiisters iii de strafrechtelijke sfeer. Bij zijn comtiietitaar op art. 175 vroeg Thorbecke zich afwaaroin in die
bepaling het verlofvan de St:attn-Cleneraal voor de vervolgiiig van mitiisters was
opgenotiieii. De ware reden hiervoor, schreefhij, was mogelijk dat volgens art. 75
Grw. 184(b

"de geheele Grondwet eii wetgevi,ig. zoo ver de mitiisters voor hare uitvoeritig
aansprakelijk zijn, ten huntien aanzieti de werkilig eener strafwet Ikatil verkrijgeii.

Otider de ei,idelooze ver,cheidetiheid van gevallen dezer aa,isprakelijkheid kati
dikwerftwijfel rijzen, oferne vervolging politisch geradeti, ofzij billijk, ofer regtens
poldoetide grotid voor zij.

„

1 311

Oni politieke redenen tiioest de Staten-Generaal de vervolging vati een minister
kunnen stuiten. Diezelfde Staten-Generaal was volgens Thorbecke tegelijkertijd iii
staat en zelfs verplicht otii ministers nn te klagen voor strafbare feiten, inaar ook
voor (grond)wetschetiditig. Hoe voor de liatid eeii direct parlenientairaanklaclitrecht
tege,i ministers volgetis hem lag, blijkt uit het volgende citaat van Thorbecke:
" H et verdietit op iii erkitig, dat niet alleeti Ii aar de stelse Is va 11 constitu tio nele wetgevitig

vail eligelscheti en fraiischen, Iiiaar even zeer iiaar die vati duitschen oorsprotig. het
regt om de 111iliisters aaii te klageti voor ee/1 wezenlijk regt der La,ids- of Volksvertegenwoordiging wordt erkerid. Op liet Cotigres te Weenen verklaarden de gevolm,agtigdeti vati schier alle duitsche Stateti, dat otider het 11111111,111,11 van regten der alolii iii
te voeren 'Landstiinde' vooral het oude regt'31 moest warden begrepen. 'die
gesetzni:issige Bestrafulig schuldiger Staatsdiener zu fordern'. hiderdaad mag men de
eige,iscliappen, geeischt iii hem, die verbondeti is op ininisterieel regeerbedrijf. de
wet iii de hand, gestadig toe te zien, slechts iii een collegie. als dat der Statengeneraal.
oiiderstellen. Vergel. op Art. 77 1 bl, 202 sq. Zoo ieniand ofeetiige magt iii den Staat,
liioeten zij hevoegd en verpligt zijii, tot geregtelijke vervolging, des tioodig, te
besluite,i. (...) De State,igeneraal dus. bovetial gehoude,1 oin over de betraclitingder

(;rotidwet door het bestitur te waketi. otivermogend otii. wat elk particillier kati, het
operibaar ministerie tegen een ongrotidwettig besturenden minister aan te roepeti?. 1/3
Dit citagit is illustratief voor de verwarring waarin Thorbecke in 1841 verkeerde.
l)aarin was zowel sprake van parlementaire aanklachteri tegen mitiisters bij het OM

wegens stratbare feiten

21,

wegens on(grond)wettig bestutir.

Thorbecke. Amin·ckeiiing. tweede uitgave, 1, 1841, p. 21 13: vgl. Idetti, II, p. 185: "Art. 77 en
175 dragen het beregreti der tiiisdrijveii van regering, gepleegd door de tiii,iisters (...) aail een

regterlijk col]egie op."
Thorbecke. idc,m. p. 179.
Met dit oude recht van zc)wei Engelse. Franse al< Duitse oorsprong leek Thorbecke te
rerwijzeti iiaarde oorspronkelijke llc,urgondische ministeriele verantwoordelijkheid van Van
Hogendorp
- 1 horbecke, Aanteekeni,w. tweede uitgave, Il. 1841. p. 181.·185.
.en/ V./1

1.
1

als

't
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Thorbecke bewees zelf overti,igend de omnogelijkheid dat het OM aaiiklachten
wegetis 011(grond)wettiglieid zoii vervolgeii, te begintien illet het aatideel daariti vati
de procureur-getieraal. Hoe kon, vroeg liu zich aC eeti procureur-generaal bij de
H£,ge 11aad, los vati de verlot-viaag, iii dezen operereti7 Hoe zoit hij overzicht
kiinnen houdeti over alle regeringshatidelinge,i:
"Hoe oileii}dig de wegen uiteeiiloopeii, waarop de Clroiidwet ofalidere wetterl door
de 111ilii5ters kutineti Worileii gescliotideti, verzuitiid ot-olitweken, zijti blik illoet t<,t
„133

alle doordringeti. Is de procureurgetieraal bij deti Hoogeti lt-aad hiertoe de iiiati?
De vraag stelleti was ze beatitwoorden. Veelzeggend was de volgetide uitspraak vati

Thorbecke, die erg deed

detiken aan Constant en Van Meeneti:

'Geetie sirafu,et der wereld kali de feite,1, voor welke iii iii isters geregtelijk 111oete1l
w o r d e n d a t i g e s p r o k e 11, o p s o n i i i i e 11, o t- l i e t wijde begrip der ministeriele veratitwoorde„134
lijkheid o titie de 11 .

1)e procureur-generaal zou de Grondweten de wetgeving naarde letteren iii al hun
wettige en logische gevolgen door en door 111oeteii ketinen, vervolgde Thorbecke.
Zoil nieti, waar het ging 0111 de wet tegetiover de regerilig te hanclhaveii, killitiell
vareil op het ilizicht vall jOil elikele toch al druk bezette ,imbtetiaar? Men hoetile
maar aaii het getwist over de eetivoudigste artikeleii vati de Clrondwet te detiketi
om de zwakheid van eeti dergelijke waarborg tegeti onrecht iii de Staat in te zien.
Na de vaststelling dat het OM deze taak niet aankon, was de strafrechter aati de
beurt. Het ourdeel eli de stratiziacht vati de gervotie strafrechter waren volgens
Thorbecke bititieti enge gretizen besloten. 1)e stratwet oliischreef niet eeti abstract
begrip ofalgetitetie onderwerpen, 111aar zij otiisclireet-als delict bijzondere handelingen. Hoe anders lag dit bij ministeriele misdrijven, die niet verder kwamwi dan

oiiderwerpaaiidiiiditigell:
"Is ilu de gewone regrerlijke overheid aaii deti rege|, tiullum delictutii silie lege,
gebondeti iii dieti ziti. dat zij itiet bij gevolgtrekkilig uit een zeer algetiieeti begrip,
als dat r·.1,1 illilli0terieel atikbtwilibdi·ijti illag vollilissen, 11iag zil iliet bepaleli wat de
wetgever otibepaald liet, dati is zij ongeschikt voor de regtspraak, door art. 77,75 en
" !35
175 der Grondwet aailgewezeii.
Het citaat laa, niets aaii duidelijklieid te wetiseti over: de strafrechter was otigeschikt.

Thorbccke bepleitte dati ook de itistellitig vati eeii speciaal hot-voor de berecliting
\'all Ilittlisters:

"1)cze overtuigitig, dat a,iii her regtsgebicd over deii ilitilister, LtiC de (;r<,iidwet tiiet
betracht, eene reel grotere vrijheid moet wordeti gelate,1, il,iii .lall dell ge\\' )11(11
strafregter toekl)tilt, eene \·rijheid z,·elke aan het wetgevend gezag zelt- grelist, deze
overtuiging eischt, teti belioeve vati het strati,ordeel over miliisteriele ret:eritig. eeii
buzolider hui, ill de meeste Stateli uit het persotieel vali eeti der hoi,gste wetgevelide
collegieti zelve geheel ok- tell deele zatiietigesteld. Eeii get,ietigd hot, eii dat gectie
atidere

tu

beste171miiig

heeft, schijnt verkiesselijk

"

1

*.

Thorbecke, Idel,1, p. 183-184.
Thorbecke, ident, p. 184.
':
Thorbecke, .lanteekmine, twcede uitgave, 1, 1841, p. 185-187.
18 /dem, H. 1843, p. 187.
,„
1
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Thorbecke liet hier in feite de geworie strafrechter achter zich eii zag inet nanie een
rol weggelegd voor personeti die afkonistig waren ilit de hoogste wetgevende
colleges, lees: uit de parlementen. Aldlis was hij onwillekeurig overgestoketi vati de
rechtszaal naar de politieke raadzaal, waar. zoals hij zelf hierboven al aangac onder
meer de politieke opportuniteit een vervolgitig bepaalde. Strafrechters hadden in

zijn betoog het veld geruinid voor politieke rechters. Thorbecke kwatii, zo blijkt.
tot een uitkomst. die zeer verwant was aaii die van Cotistatit, Van Meenen en Vati
Hogendorp. Hijzelf impliceercle illet 'mdere Staten' onder meer de bijzondere
berechtingprocedure vati ministers door de Chanibre des l'airs in Frankrijk. 137
Binnen het Konitikrok der Nederlanden was lietbijzondere, meer politieke karakter
van een dergelijke procedure eerder al uitvoerig beschreven door Van Meenen iii
de (-)bservate,ir van 1817."R Van Hogendorp koos voor een vergelijkbare bijzondere
rechtsgang in zijn brochure De (),itu,ikki·/i,le van januari 1831:""iii navolgingvan
de eerste Wet op de ministerifle verantwoordelijkheid in Europa, die van het
Groothertogdoni Baden. Kennierkend voor al deze procedures was dat ontslag
van de betreffende minister de voornaamste satictie was eli dat de Vorst dispensatie
kori verlenen van de overige sancties.
Wat in de jaren 1815-184(1 geleidelijk aan uitkristalliseerde was, dat het bij deze
14(1

bijzondere berechting van ministers ging 0111 een cotistitutiotiele, of zo nien wil,
politieke rechtspraak met de daarbij passende sancties. De daarbij toegepaste sancties
waren, ook alleek dat wel zo, geen straffen, het waren sancties voor de handhaving
van niet-strafrechtelijke wetgeving. 141 Juist

vanwege htin niet-strafrechtelijke

karakter kori de strafrechter er niet inee onigaan, zoals Thorbecke aantoon de.
Tliorbecke nieende de berechting van claden ex art.75-77 (groridwetschenditig)
aanvankelijk uit te moeten leggeii ali een strafreclitelijke berechting.'41 Bij nadere
beschouwitig concludeerde hij dat het daarbij otii een bijzondere politieke
berechting ging. De Hoge Raad vai, art. 77 kon niet dezelfde zijn al, die van art.
175. Tot goed begrip zei vermeld dat me,i bij een nadere wet op grond van art. 77
'straffen' gecteld zoti kitritien hebben op bepaalde voritien van ((irond)wetschending
door mitiisters. Dit zouden dan echter staatkutidige gtictieG zijii geweat, die zo
tiodig door een (soort vati) constitutionele rechter zotide,i zijii opgelegd

" Zie hoofdsttik 3, paragraaf 2, punt 5.
[3A

Zie hoofdstuk 4. paragraaf 4, punt 8.
"' Iii zij,1 otiuitgesproken rede van 1817 had hij nog gesteld dat van een berechtitig van itiinisters
door de Eerste Kaitier Keen sprake kon zijn. Zie hoofdstuk 4 paragraaf 2, pu,it 2.
.
Zie hoofdstuk 1(1, paragraaf 1, putit lb.
"' Vg!. de typering van 'grolidwetscheriding door ministers' iti een subcomii,issie van de grondwetscolizitiissie van 1815. waar nieti zich nog liiet had los killitiell Inakel, van de
strafrechtelijke betiadering. (),itst,i<,n, II, p. 142-144.1)ie subcotii,nissie dacht zelfs al na over
bijzotidere sancties, zoals ballingschap voor korte oflangere tijd, afhankelijk of-er opzet in het
I

42

spel was geweest.
Hij was liiet de enige: volgetis I)<' C;ids 1 845, Mengelitigen p. 65 eti 78, was het aanklacht-

recht in 1 84(1 beperkt gebleveti tc,t een bevoegdheid van de procureur-generaal bij de Hoge
ilaad.
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2. De effectieve praktijk van art. 75-77 Grondwet 1840
Het beset-dat iii 184(1 her principe van de staarkundige, politieke of parletiientaire
tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid illinstells deels was geti,rnialiseerd, tiaast de
stratreclitelijke vortii, ging lateriti de 19e- en met naniein de 2(le eeuw eeti tijd latig
miti ot'111eer verloreti. Borliewasser corrigeerde dit beeld iii 1962. Hij tooilde aaii
dat er iets mis was met de strafrechtelijke typering van art. 75-77'4' en liet aan de
hatid vati de praktijk Ziell dat deze bepalingen in dejaren 184()-1848 een parletiietitaire verantwoordelijkheid haddell voortgebracht, al was die bepaald nog niet

optimaal. Zijn bevinditigeii illustreren dan ook dat, atiders dati liu nog aaiia,ii,

144

de art. 75-77 staatsrechtelijk vati aard waren.
Hoe werkten de bepalitigeii iii de praktijk? Het doel Vall de nieuwe staatkulldige
mitiisteriele verantwoordelijkheid vati art. 75-77, het beperketi ofal-gretizeii vati de
m.icht vati de Koiiitig, werd vinipel bereikt door het verpliclite cotitraseigii. Dit
in.1:ikte de Iiieurve Iiiinisterifle veratitwoordelijkheid vanzeit-eii op nattiurluke wijze
tot nicer daii alleeti eet, correctiet-middel achterati Ook al voorzag het cotitraseigii

tiog sleclits in eeti verantwoordelijkheid voor dadeti in strijd met de (Grond)wet,
h e r e ffe c t e r v a 11 6411 g v e r d e r . 1 ) e a a t i s p r e e k b a a r l i e i d v a t i t i t i t i i s t e rs m o t i d d e i i i p o t e t i t i e

als vatizelt- uit iii htlll aa,iklaagbaarheid.
postuitin werd de \·ruchtbaarheid bewezen van de oorspronkelijke opzet vall Vati
Hogeridorp dat mitiisters zoudeti gaaii anticipereii op aanklachten. Welke minister
zoil eeti aaitklacht van een parleiiientaire nieerderlieid eii de daarop volgende stap

naar de Hoge 12aad hebbeti at-gewacht? Lag een aaziklacht eemiiaal op tafel, en
daarmee op straat, dati zoi, geen ininister die hebbeti kunneii negereti. Een Jaiiklacht

bij de Hoge lt.aad was kortoni als dreigtiiiddel veel belangrijker dan als feitelijke
procedure. Zolider te hoeveli worden toegepast was art. 77 eeti succes, waiit het

kwam iii de praktijk ttisseti 184() iii 1848 voorzover mii beketid tiiet tot eeii
aatiklacht 1.iat staati tot eeti zaak Voor llc Hoge ltaad. 1)it was niet goed voor dit
college, want daardoor zou de ftitictie, die Vati Hogendorp de Hoge lt.aad al sitids
1812 had toegedacht, die vati constitutiotiele rechter, otiziclitbaar blijveti. 1 )eze
ti,iictie had iii de periode 184(1-1848 kuntieti herleven, waI de itiiplicaties vati de
artikeleii. 75-77 Grw. 184(I ziclitbaar zou hebbeti geinaakt eti wit de Hoge 12aad
eiiidelijk iii staar gesteld zou hebben in 1.iatste itistantie de Grondwet uit te leggen.
Het gitig hier tiiet 011 eeti functie waarin de Grondwet tiiet voorzag, getuige de

grotidwetsuitleg vati Vaii Hogeridorp eii Meyer. 1)at de Hoge R,iad daariiaast ook
de functie vati hoogste strafrechter eti civiele rechter vervulde, cited daar niet aaii
at.

"' J.A. Bortiewasser, 'Miiiisteriele verantwoordelijkheid o,ider Kotiing Willetii II',
C,ks<|tiedl'llis

Tij,IsiltriIt

1.'ck,r

1962, p.436-458: Mitiisteriele veratit,roordelijkheid voor exi tia 1848, iii

Vaderla,ids \'erlecieit iii L 'celvotid, Opstelleii, decl 11: 19' e,12()' eeuw, t,#·cede herzie,ie tinik,

1)eii Haag 198(1, p.453-48(1.
.
Boniew*is 5er, hh'111,1962, p.457-458, /ckm, 1981), p.467. Boniewa53er. Kotillig Willeiii I iii
X b'jal/ m ()r,11!/i iii dc Xed,·r/,1,ids,· .c,('s,·hicd,·,lis, Alpheii a/,1 Rijii, 1979, p. 267.
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De praktijk bewijst dat niinisters van Willeni 11 zich realiseerden dat eetiaatigeklaagde minister een aangeschoten initiister zoti zij,i, die alleen al oni die redeti ontslag
zou illoeten nellien ofkrijgell. Dit besefdwotig de niinisters voortaan aaii de veilige

katit vati de (Grond)wet te blijveti. Vatiwege de katis I,p een aatiklacht was her geeti
wotider dat de niinisters iii de Mitiisterraad voortaan de tijd natiieti 0111 het risico
145
daarvati voorat- onder ogeii te zieti.
Uit dit anticipereii op eeii parletiietitaire
mitiisters
zich
ook
zonder liadere wet niet daarvati gevrijwaard
aanklacht blijktdat de
ac htte 17 . M ij is Keen poging bekend dat de toentiialige m iii isters geprobeerd hebben
o iii zic h ac h ter deze leeinte te versch uilen en dit zou ti a ir m ijn itisc h attitig ook 1100 it

gelukt zijii. Het succes vati de bepaling als dreigtiiiddel was bepaald tifet vreetiid,
want dit correspondeerde tiiet de praktijk iii atidere Europese staten eii natuurlijk
met het Etigelse voorbeeld.
Een Factor die het succes relativeerde was de tailiheid Vall de Tweede Kanier. Dat
reger ii i gs d a d e 11 v 0 0 rta a n :115 111 i i i is terifl e d ad e 11 1110 C h k 11 wo rd et i b e k ri ti s e e rd iii a a k t e

natuurlijk eeti etiorm verschil. Maar na het 25 jarige solobewind vati Willetii I
moesten zowel de Kanier als het regeringsapparaat zich daar eerst op itistelleii.
Willeni II bleet-de eerste jaren trouw aan zijii opvattingen. Hij eiste vati de mitiisters
dat zij steeds aanwezig wareii iii de Kamer voor de verdedigitig van huti regeritigsaatideel. Daarniee kwain eindelijk iets van het normale gemeen overleg, de
wisselwerkitig tusseii Kanier eti regering op gatig, ook al bleet-deze nog vrij beperkt.
Het ontbrak de Kanier trouwens nog aan belatigrijke instrumenten, zoals bijvoor1.t'.

beeld een inlichtingenplicht vati de regeritig
Ik trek uit het bovenstaande de volgende conclusies:
De staatkunclige ok- parlementaire verantwoordelijkheid oritwikkelde zicli iii
Nederland tiaast en los van de strafreclitelijke lizitiisteriBle verantwoordelijkheid.
De otiderdrukkitig v:Iii de individuele 111iziisteriele verantwoordelijklieid leidde
tevens tot de onderdrukkitig van de Hoge liaad als cotistitutionele rechter.

.:

BL,niewasser. /dcm, 1962, p. 444 e,i ldeiii. 1 98(1 p. 46(1.
w" Bu KB vati 17111aart 1841.2, Bijvoegsel Staatsblad 1 8-11.78, werd aan de liii,iisters welee,1

itilichriiige,iplicht amidi Kaiizers opgelegd, illa.Ir ditbetrot-louter liet geveii vmitilichtiiigeli
iii her kader \.iii de overlialidigilig va,1 gelootsbric\·eli.

HOOFI)STUK 13
Thorbeckes positieve niixiisteriEle verantwoordelijkheid
Inleiding

Doel van dit hooldsttik is itizicht te geveii iii de eigeti bijdrage vati Thorbecke aaii
de theorie van de individucle ministeriele veratitwoordelijkheid. Hij zette ee,1
beslissende stap verder in her viiiden vati de kerti vati het beginsel, volgens hem eeti
positietmechatiisme. Het gitig er daarbij niet 0111 te bepalen wat 111iiiisters haddeii

misdaan, tiiaar wat zij haddeti bereikt.
C)ok wat de koniziklijke onschetidbaarheid betreft zette Thorbecke de logiscli
definitieve stap door deze t-eitelijk en terminologiscli om te zetten iii een algehele
onverantwoordelijkheid: Thorbecke toonde aan dat de terni 'onscheildbaarheid'
vati Constant en Van Meenen te kort sc hoot oni de volledige o tiveratitwoordelijk-

heid van de Kotiing te dekken. 1)e zelt- verantwoordelijke Koning vati Van
Hogetidorp achtte Thorbecke eeti onhoudbare, theoretisch gebrekkige figull r.
Hoewel de mitiisters bij Thorbecke voor alle uitvoeritigsdaden parlementair
verantwoordelijk Ivaren, behield de K o izitig bij Thorbecke, net als bij Coiistant en
Vati Meenen, bepaalde eigeti taketi eil behield hij daarbij wei degelijk ecti bijzoiidere
veran twoordelijkheid.
PARAGRAAF 1

Hi:T EIGENLIJKE BE(;INSEI. 01: 1'(-)SI'l IEVE MINISI'ERIELE VERAN-1'WOORI)ELUKli En)

1. Het eigenlijke beginsel
Thorbecke publiceerde eitid 1839 anonieni zijn theorie over millisteriele veralitwoordelijkheid. Hij lier daarbij doorkliziketi dat hij in de jareii daarvoor gestuit was
op een tiiuur van otitketitiitig en op iii zijn ,gen nogal nierkwaardige detikbeeldeii.
Hij verbaasde zich over het uitblijve,1 van een normale ontwikkeling. 1)e voorat--

gaande boot-dstukketi geven daarvoor een verklari,ig. Zoilder de grotelideels
iniaginaire strijd 0111 de hegenionie russell Holland eii Belgie was de figuur
waarschijtilijk niet onderdrukt. Iii dat Keval zou men welliclit
"tot het ee,ivoudige beginsel der ministeriele aa,)4prakelijkheid licht Izij,11 doorgedro,igen eii had iii haar, beschreven of niet, eeti o,imisbaar deel der Staatsregelitig
erkend.-2

'

-

Iii de staatsrechtelijke Zin.
sprak vall 'erkentieti', dat wilde
A,init·,·ke,ii,(,e, 1, tweede uitgave, 1841, p 192-193. Thorbecke

hicbu zeggeli, voorbestaatid aatinemetiolider de Grolidwet vall 1815.
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Wat wasprecies volgens Thorbecke datee,ivoudige beginsel? lin heteerste van twee
H,t,idt·/sh/,id-artikele,i vati 5 eti 12 november 1839 maakte hij een onderscheid tussen
het begitisel eti de orgaiii 9 ti c K.iii 11 et begi,Ke 1.' Het eigenlijke begitisel was volgens
helli d(· rt'/1,1,1,11('11/li·id i,a,1 mi„istcrs acit, dr 1,4·t.

"Er iii.lg dc)or het g<,uvernemetit niet tege,1 de wet gehaiideld. en de wet moet
uitge,0,3rd \,·ordefi. 1)e 111ii)<te otiderdaciti tiiag de wet met overtreden. hoeveel
m iiider kati her a.iii Lie iim lite Ii.ireti . 4 geroepeli oiii de wet te doeii werketi. t<,ege late ii
zijti haai· te r'el-zaketi?"'

2. De aard van het beginsel
Eige,ilijke miiiisterifle verantwoordelijkheid was bij Thorbecke het laten werken
vaii de wet als opdraclit ofu·el her levereti vati ee,i voorat-beloof-de prestatie. Deze
veratitwoordelijkheid onivatte zowe| hit tiiet tiiogeti overtreclen van 'wat vo|gens
de wet niet iii(,cht' als eeti veratitw ,ordelijkheid voor 'het niet gedaan hebben vati
wat wetteluk verplicht iii de ziti van opgedragen was'. 1,1 het citaat forintileerde
Thoibecke niet aiidere woordell eell coiititit,u,11. Het ene uiteitide daarvati betrot
eeti zich ntitlic,udeti. eeti 'tiiet-doen' Hiermee doelde hij op de strafrechtelijke
11ii,}isteriele veratitwoordelijklieid, volgetis heni het vatizelt-sprekende voorwaardelii-

ke deel v.iii de tilinisteriele veratitwoordelijkheid." Met 'tegen de wet' handeleti
doelde Thorbecke ook op ee,i (niet-stratbare) tegetiwerki,ig van een wet door
111iddel vati eeti Iialateii (niet overtreder]. tiiaar ook niet ilitvoeren)
Het atidere uiteitide vati liet Colititilluill vati de tilinisterille vera,itwoordelijkheid,
de kem waar het om gitig, betrot-het tot statid brengen van datgetie wat een wet

(,pdroeg te doe,i. in de woordell vati Thorhecke: 'liet vervitile,i vati de wet'. 1)it
I·erE·111 leti J .1 11 ceii wet was I C) Igetis Tliorbecke de natultrlijke roepitig va,1 niinisters.
Uitgtiatide va,1 de Engel e ,-otiibiiiatie, dat Iril zeggen vati onrera,itwoordelijkheid
vati (de pers(,„n \·ati) de Kotiitig zozideti iii de regel itiitiatieveti va,i ministers
ilitgaail. Zij moesten er zich vati bewust zijn dat zij niet plaatsvervatigetid, voor de
Kotiing, mMr voor eigeti veratitwoordelijkheid regeritigsdadeti uitvoerdeti. I)e
ministers had de,1 tiietsimpe l ·egdepositie van de (vroegere) K o li i l i g o v e rge 11 0117 e n
eti onderlitig \·erdeeld. li}tegetideel. de vroegere maatschappij was vervatigeti door

eeti atidere, die hen voor een grote 1,itdaging stelde. Zij hadden als opgave de
politieke genieenschap door niiddel vati wetgevilig opnieuw te organiseren.3 Wij
leveii iii een tijd van proefnemitig whreet-Thorbecke iii 1831 aaii (;roen "in een
tijd vati overgang tusscheti een vernietigdeii regtstoestatid en de opbol,witig van

'
4

Herdrukt in Hric/i,·iss,·li,le 'Ilior/4·rki·. III. p 527-529 eii p. 5.33-5.34.
Iii de visie vaii Thorbecke wareti 111il,isters de hoc)gste :lii,bteliareti.
Brifti,#SK/,11,9 77,i,r/,crkc, III. p. 528.

Thorbecke: "Een ander uitwerksel *r niinisterifle verantwoc,rdelijkheid. veel \\·isser eli
vollediger daii de geregtelijke ven·(ilgiiig, dat treft wat geelie stratis·et bereikt. eeti uitwerksel
daar het hoofdzakelijk oni te doe,i is, opet,baart zich iii de betrekkirig vati de millisters tot de
vertegetiwoordiging." Brit:lit*St'li,1.eT/it,rhccle. 111. p. 529.
Vatiat- 1 849 zou Thorbecke diverse. met liatiie orgaliieke wette,1 tot staiid bretigril
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eeneti atideren.-" Na de Franse revolutie nioest volgens Thorbecke de staar op basis
van een alider uitgangspzint wordeti dgericlit, dat van het publieke reclit." 1)it had

volgetis hetii v66r de Franse revolutie, toen het nog gewikkeld was iii 'de hulsels
van het burgerlijk regt', niet tot een holder beset- van zijii eigeii wezen kuntieti
kotiieti.'" Het was de tiattiurlijke taak vati ministers 0111 deze opdracht op zicli te
tielliell eli te vervullen.

Tegetiwoordig kati mell zich de futidatiietitele perspectiet-wijzigitig vail de overheid,
welke Thorbecke verwoordde, die vati het privaatreclit tiiar het plibliek reclit,
tiauwelijks tiieer voorstelleti. Thorbecke realiseerde zich liiaar 11 te goed dat de

verwerkelijking vati het nieuwe publieke recht eeti oticzaglijke opgave itihield vooi
het st.1.its- eti bestitursrecht. Hoe veil nioeilijker was deze opgave dati rroeger, toell
meti ertile eti ingericht votid. schreet-hij iii 1837, w:ittiu eerst dooreigen ilispatillilig
eti arbeid verkregeti eli gevornid 1110est wordeli, eli:
"Eene eerste tiadere bepalitig vati de algetiieetie groticistellitigen der veritieuwitig
pleegt ill eeile grotidwet te zijii gegeve,1. 1),1,1, iii hoe vele trappell. door wetgevilig
eli bestitur te leggeli. vali daar tot Jaii de toepassilig, eli vati deze wederotii tot deti
aanleg eii het verbatid van e e tie vaste, gestadige, eetiparige regeerpraktijk! Iiitusscheii
bevrijdt slechts eene overheid, die, illet aldus te orgaitisereit, toollt. dat Zij uit de
sclienierilig der revolutie den dag op te voeren weet, vati de hagchelijke krisi3 otizer
ecliw.

-11

Thorbeckc zag ministers kortom als de tiatuurlijke architecten eii aalitletners van de
ziietiwe publieke rechtsorde. Samen niet de Koning vornideii zij de overlieid die
zichzelt-vrijwillig de moeilijke taak van de reorganisatie oplegde. ledere bekwame
mitiisterzoiI zijii bijdrage leveren aan die tiieuwe publiek rech telijke orgati isa tie. 1)it
handelen'l van niinisters in dienst van de politieke gemeenschap zag Thorbecke als
de kern vati de ininisterille tittictie. Het gilig daarbij 0111 een positieve itidividuele
iii iii isteriele veraiitwoordelijkheid.
Daar niinisters centraal stonden iii een colistitutionele nionarchie, dienden aaii heii
hoge eisen te worden gesteld. Vatizelt-sprak dat een mitiister voldeed aati de plicht
van de ininste onderdaan, dat wil zeggen dat hij zich onthield van schending van
rechtsregels en dat hij zijn bevoegdheden iliet misbruikte. 1)e minister die deze
raiidvoorwaarden voor het ministerschap niet iii acht nani, behoorde volgetis
Tliorbecke geen mitiister te zijn en betoonde zich otigeschikt voor het ainbt.
Uiteraard zag de Katiier hierop toe, niaar enigszins populair gezegd, met het

Brievt'11 v,in -Ihorbecke /830- /832. (,roeii vati Pritisterer ed. p. 69, 211 dece,iiber 1831.

Hoe Thorbecke de otitwikkeling zag vati privaatrecht,iaar publiekrecht schetste hu globaal
m zijii Bcdc,i i,1.41<'11,1,111.*witde ht't ri:<,t t·11 dc,1.,t,iat, Anisterdatii 1825, p. 1()8 e.v.

w

"

12

Vgl. Tlic,rbecke. Over het hedendaagsch staatsburgers,-hap (18-14), Histonicit · St·hets·e,1,1)e,1
Haag, 186(1, p. 86.

Uit ee,i aiioiiieni artikel vaii Thorbecke iii de Ar,ihcnische Courant vati 21 t-ebruari 1 837,
Brictit,issch'IN .17,orbi· c, III, p. 451-452. Het betreffetide artikel gat het centrale uitgatigsputit
vaii Thorbeckes staatsrechtelijke programma.
Thorbecke betiadrukte tudens zon politieke carri2re dat her voor mitiisters op 'hatidele,1'
aatikwalii. Zie o.a. zijii Narede, Parleinctitaire Redtvot'n'W<,1, decl 6 (september 1865-februari
1866) p V
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betrappeti vaii minifters op otigerechtigheden hoorde eeti K.imer zicli hoogstens
tiiarginaal iii te lateti. Het door voorgatigers voor de kern van de figuur gehoudeii
'niet-do en' on ttiiarkerde Th orb ecke alseeii voorwaarde, die weI ii ietoverbodigwas,
tiiaar die .115 \·arizelttprekend iia.ir de achtergrotid kon wordeti geschoven. Ervati
uitgaande dat eeti illinister zich, zoals het hoorde, aan alle bestaatide wetteii hield.
begoii zijil taak pas.

3. De organisatie van het beginsel
Ee,1 begitisel is

eeti

wegwijzer zoiider weg, schreef Thorbecke iii 1844. Oni te
1

,

k u i i t i e i i w e rk i n 111 o et h et georga t i i se erd w o rd e ti . - O rga t i i sc h e v orti i i t ig. o rgan i sa t i e,

A rorfiiitig Haar de wetten vati een organisme of van eeti organisch geheel."14 Wie
bleet-staan bij het beginsel ofde stelling, kwaiii niet verderdati bespiegeling.15 Waar
liet ,p aaiikwam. \·areti de 'llitwerkse en'
Hoe koti het begitisel vati de minirterifle veratitwoordelijkheid worden georgatii0eerd?Hne koii gecotitrolierd worde,1 dat mitiisters zich iii de praktijk daadwerkelijk
aati de wet hieldell? Wat dietide er te gebel,rell als bleek dat eeti illitiister een wet
i}iet oheikeerd tlitvoerde, d.in \vel ftratliaar sclioiid?
Thorbecke otiderscheidde twee soorteii ran verantwoordelijkheid. Teti eerste de
gerri-liteluke of strafreclitelijke veratitwoordelijkheid. de vorm die moest worden
geregelditieetistrafu·et op basic vati art. 1 7 7 (irw. 1 8 1 5. Deze Zoil tiinetenbepalen

waar bij de reratitwoordelijkheid vaii tiiinisters voor de uitvoering het misdrijfeli
de ven·(,lgbaarheid Degi,ii,1" hoe lastig die wet ook te maken zou zijii
"Meti heeft er. iii Frai,kri.ik :edert 183(1. drie maal de hand .lan gelegd. zonder het
ei!ide

te

vitide il. -1 7

1)e eerste \·oorwaarde roor de efti·crueriiig va,i deze veratitwoordelijkheid was d,it

initiister zich via het cotitrareigii itidividueel aaticprakelijk steldeti.
1)e tweede vorm \\ as de ver.intwoordelijkheid vati de mitiisters tegenover het
parle,iie,it. later door Tliorbecke 'parlenientaire verantwoordelijkheid' getioeind.
Deze vorni bestond volge,is he,ii uit de sinipele vergelijking van opdracht (rvet) cti
IH

reftiltaat iii de Tweede Katiier. Een toetsitig waartue volksvertegeriwoordigers
rerplicht waren wegens hun eed op de Cirondwet. 1)aaroni wilde,i zij de ministers
iii de Kaniers kii,ineti aatisprekeii.'" (;itig tiien iiiet verder d.iii deze publieke

"'
'

"

Tliorbecke. Hisrons,·/ic,.9,-hc·t.scii, p. 9 1.

NA. Thorbecke, 2(17.
Hric·miss,·/ine 771„rl,n·ki. III. p. 528.
Brit'/ii,im·/i,le 71,or/*·b'. 1 11. p. 558.

1- Bric·fit'iss<'/1.11.4 77ic,r/4·c·kt, 111. bijl.iKe 19. p. 529.

/4,rh·inctitairt· Rt·di·,9,rn,l,Bil, 1.1 84(1-1 849. p. 213. Het woord 'parle,nentair' gaf-daarbij allee,1
de itistatitie aa,1 tegenover welke de veratitwoordelijkheid gold.
'

1 Het betrot- hier uiteraard geeti wette,1, waarvali de toepassilig of- geschille,ibesleclititig was
oi·ergelate,1 aa,1 rechters. zoals strafu·etgevilig of civiele wetgevitig. Het gitig uni staats- eli

adfilitlistratiefrechtelijkewetgeving. hi 184(,lager,iogeen otitziglilketaak. oliidatorgatiieke
wetgesing op basis vaii de Grotidwet vati 1 8 1 5 tiog iiiaar zeer heperkt gerealiseerd was eii
administratieve rechtspraak tiog niet besto,id.
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toetsing, \vie zoti deze willen betwisteii aan de Kaniers, vroeg Thorbecke, daartilee
am$vend da deze toetsitig een iloriliale zaak was eIi geell ongewenste gevolgen
had. Wie beweerde dat her gezag waaraaii mitiisters veratitwoorditig allegdeti (de

Tweede Katiier), daardoor het hoogste gezag iii de Staat werd, 111aakte volgetis
Thorbecke eeti ontiozele eti krachteloze tegenwerping. Zolang allee11 maar getoetst
werd of eeii Iiiitiister zijn opdracht vervuld had, werd geen macht tlitgeoet-end.
Tliorbecke verzette zich tiiet atidere woordeti tegen de gedachte da de uitvoeringscontrole door de Tweede Kiliier iets te maketi had met machtsuitoetenitig ofiiiachtsovergatig. Er was volgens heni geen spr.ike vati het verschiziveii otcivergaati

van macht vali de gecontroleerde, de minister, tiaar de Kaiiier, de cotitroleur.
Daarinee zette hij zich at-tegen de vertrouweilsregel
1)e toetsing aa,1 de wet was tiaar zijn oordeel overigells geen exclusiefparleitientair
recht, iliaar een recht dat ook aan de publieke opiitie eti aan iedere itigezeteiie
toekwam. Iii fcite sloot Thorbecke illet dit betoog a,111 bij de oorsprotikelijke
bedoeling vati Vall Hogendorp, een sametiwerking van regering en nationale
vertegenwoordiging in plaats vati een achterhaalde strijd om de hoogste m.icht. Hoe
hij zich op dat mmnent precies de nadere orgatiisatie vati de veraiitwoordelijkheid
vall millisters aan de Statell-Cleneraal voorstelde, weteii we Iiiet.
Een belatigrijk verschil tusseti de beide vortiien van controle lag iii de uitkoi)ist. Op

het overtreden van de wet stonden saticties, op het 11 dati tiiet met succes vervullen
van eeii wetl" iliet. Bij de positieve ministeriele verantwoordelijkheid diende de
cloor Katiier dativaarde wet, die de zeltopgave vati eeti 111itiister regelde, tevetis als

richtsnoer vour de verantwoorditig achterat'. Bij de parletiietitaire veratitwoorditig
aan de hand van de wet paste geen strafreclitelijke satictie. Bij die gelegetilieid bleek
of een minister zijn wettelijke opdracht had voltooid. Was dit iliet het geval en

waren daarvoor geen goede grondeti aanwijsbaar, daii zou de mitiister ze|t' zijn

conclusies liioeten trekketi. Het niet aa,1 de opdracht voldoeti door eeti iiiitiister
leverde iltimers onrecht op, zij het van een andere soort dati bij het schendeti vati
ee11 wet, 111aar vo()r beide soorten van otirecht was cell millister iii de ware ziti van
het woord aaiisprakelijk eii veratitwoordelijk. Een tilitlister die zijn opdracht tiiet
had kunneii waarniakeii zotider goede redeti, leed ertistig reputatieverlies, reden
waarom hij iii de regel de eer aan ziclizelt-zoii houden eil zou kiezeti voor oiitslag
uit eigen bewegitig. Dit was de enig denkbare 'sanctie' bij positieve niinisteriele
verantwoordelijkheid, die geezi echte sanctie was, watit het ontslag was vrijwillig.
1)e Kamer koii uiteindelijk eeti niinister niet dwitigen op te stappen, tiiaar zou een
tiiinister tegen de ziii van de Kamer aatiblijven, dan kon zij uiteitidelijk om zijn
ontslag verzoeken bij de Kotiing
Thorbecke wilde illet Zijn positieve figuur voorkometi dat de vroegere strijd otii de
macht tusseti de Konitig en het parlenient zou worden voortgezet tussen politieke

partijen. Die strijd zou voortgaan als een Kamenneerderheid direct macht zou
kulinen uitoefenen over (het aanblijven vati) ministers. Het gevecht tussen partijen

2,1 1)e tenileti 'vervulleti' of'volvoereil' geveli aail dat het gilig om het leveren van eet) prestatie
als nieuw publiek organisatiepriticipe. 1)e tenii 'uitvoeren' dekt niet dezelf-de ladi,ig eti werd
door Thi,rbecke in dit verballd niet gebruikt.
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iii de Kanier 0111 de regeermacht zou de organisatie van het nietiwe beginsel
bederven. Niet de wil van de gemeenschap vastgesteld bij wet, maar de wil vati een
toevallige politieke meerderheid zou zich iii dat geval door kunnen zetten. 1)e
vroegere strijd om de macht over de genieenschap liloest afgelopeti zijn, onidat

voortaan de getiieetiscliap als geheel over alle macht beschikte eri er door de
Grotidwet bepaald was dat deze macht alleen door middel van het reclit mocht
worden uitgeoet-end.

4. Het nieuwe publiekrechtelijke principe

Het tiiet,we publiekrechtelijke principe lag al vast iii de Grondwet van 1815 eli de
opdracht vati ininisters vioeide direct uit die Grondwet voort. 1)eze had ininiers een
tiation,ile vertegenwoordiging, de Staten-Genera,al, 715 niedewetgever aangewezen
eii de wet tot ilitgangsptint vati alle bestuur gemaakt. Daardoor was 'het belging van
liet volk als geheel' het orgatiisatieprincipe of uitgangsptint geworden van alle

bectutit. Willem I had weliswaarde (;rotidwet van 1815 in de praktijk 25 jaar 12 lig
tegen de bedoclitig iii naar zijn hand gezet. Formeel grondwettelijk was hij volgens
Tliorbecke ecliter slechts het lioot-d van de uitvoerende machtl' en hadden rond
184(1 de niinisters al lang de dragetide kracht van de regeri,ig nioeten zijn
Was Thorbecke wellicht de eerste in Europa die het voldoen aan een positieve norill
door 111iiiisters aanwees als de (kern van het beginsel van de) niinisteriele verant.,
woordelijkheid?-- Het priticipe van de Grotidwet van 1815, dat niet nieer de wil
van de Vorst of van een bepaalde stand, niaar de wil van de genieenschap, zich

ttitdrukkend in de formele wet. maatgevend was, waclitte ecliter nog op eeil
coticrete itivililing op alle niveatis en tel'reine,1 vall het konitikrijk. Het ideaal van
Thorbecke was dat van de staatsiiian die het nieuwe. publiekrechtelijke ordeningsprincipe niet alleen onderketide. maar die het ook iii concrete wetten wist oni te
zetteti. Mittisters. initiatiefnemers en hootdanibteiiaren van de uitvoering van die
wetten, zoudeii, als hetaan Thorbeckehadgelegen, na degrotidwetsherziening vati
184(1 de tot dati toe leidende rol van Willem I hebben over getiometi. Zij zouden
de stagnatie iii de staats- eti bestizursrechtelijke orgatiisatie van de periode 1815 en
1840 hebben doorbroken. Maar Thorbecke werd iii zijii hoop op eeti werkelijke
herzienitig iii 184() teleurgesteld. 2'

5. Een vergelijking van de opvatting van Thorbecke rnet die van drie
voorgangers

Het originele van Thorbecke was dat de kern van zijn beginsel positief was.
De Koning had ililmers op taI ,·an terreineli het opperbestuur opgedragen gekregen, wat
volgetis Thorbecke gelijk stond a.iii "opperste magt van bestuur ofuitvoering". Aailk'ekenine.
1839, p. 61.71. Hij nierkte overigens op dat een algeniene aa,iduidi,ig van het koninklijk
gezag ontbrak, 1(le,H, p.
-

1,

6().

CAThorbecke deze positieve vorni zelfbedacht. dati wei zich liet inspireren
door
buite,dandse auteurs is niij tiiet beke,id. Mij is gee,1 buitenlandse broti beketid.
Aa,Itcclzelli,li tweede uitgave, I, 1 841, voorrede, p. IX.

een of nicer
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Mitlisters tiioesteti voortaan positiet-itihoud geveii aati behoeftell Vall de gellieetischap. Zijn positieve individuele tiiiiiisteriele verantwoordelijkheid opetide iii
begitisel de weg voor latere otitwikkelitigen eii intetisievere staatsbemoeietiis.

Thorbecke zoit vatial- 1849 als minister dit coticept waarniaketi iii zijii grote
organieke wetteii, zoals de (letiieentewet en de Proviticiewet. Zijll Concept ZON
verder reiketi dati de zogenaaiiide nachtwakerstaat, getuige bijvoorbeeld zij11 wettell

voor de aatileg vati spoorwegeti eti waterwegeti. Meii herkent iii zijii positieve
principe zonder moeite een basisbeginsel voor managenietitverantwoordelijkheid
24
in de 21' eeilw.
Het beginsel vaii zijn voorgatigers Vati Hogendorp, Cotistatit cii Vati Meenezi was
tiog hoofdzakelijk negatiet-van aard eli daartiiee vooral gericht op het voork o nie 11
vati schending of misbruik van reclit resp. bevoegdheden door de regering.1,
Zo was het iii 1814 onzichtbaar geraakte parletiientaire aanklachtrecht vati Vati
Hogendorp gericlit tegen regeringsdaden in strijd illet de (Grond)wet. Om
o liwettige regeritigsdadeli te voorkoineti riep hiteeti voriti vall politieke berechtitig
van ministers in het leven. Het aanklachtrecht tegen ministers gat' echter geen
houvast voor de bepaling vati de inhozid van het wettige regeringsbeleid. Dk beleid
eri het initiatiet-daartoe gingen in het stelsel vati Van Hogendorp fornieel uit vati

de Kotiing als regeringsleider, ook al had hij infornieel wei degelijk een

grote

initierende taak weggelegd voor de mitiisters. De Konitig moest weliswaar itivloed
op zijii beleid toestaan van de kant van de Staten-Generaal en van de publieke
opitile, tiiaar behalve het houvast van de jaarlijkse begrotitig oiitbrak eeii positieve

riclitlijn voor zijn beleid. Voordie begrotitig wareti iii de opzet van Vati Hogetidorp
de niinisters, altlians torineel, niet parlenientair verantwoordelijk.
Betijamiti Constant King met zijii theorieuit 1 814 en 1815 een grotestap verder dati
Vati Hogendorp. Ministeriele verantwoordelijkheid moest bij Colistailt behalve
schending van recht ook tiiisbruik vati wettige regeerniacht tegengaan.16 1)e tiadruk
van zijii figuur verschoot-daartiiee van de (mitiisteriele veratitwoordelijkheid voor)
onwettige naar (die voor) wettige daden. 1)esalniette,11111 lag bij Cotistatit het
zwaartepunt,iog op wat de niinisters niet tiiochten doen en gitig het er 0117 illisbruik

van wettige tiiacht door de regering te voorkomen. MitiisteriBle verantwoordelijkheid bleet- daarom ook bij ('.oiistant nog op de eerste plaats ee,1 tiegatietcorrectiemechanisme, dat geen houvast bood voor positief gebruik van wettige
macht. Vati Meeneti zou het i(lee van Constalit van de Kolling als vierde maclit
weliswaar nader itivullen, niaar hij kwain niet tot eeti nadere bepalitig ofrichtsnoer
voor het positieve gebruik van wettige tiiacht door niitiisters.

-"

0,ider deze modeme vonii versta ik niwweg de tegetiwoordige praktijk bij de overheid O,11
zicli bij ile taakuitoefei,itig steeds liieer te richteli op, eli bilideti a.111 voorat- bepaalile eli

gecoticretiseerde doelen. VUTB is er eeii voorbeeld van.
1' 111 het C;entse dictaar vall Thorbecke vati v66r 18311 stond niinisteriifle veratitwoordelijkheid
tiog iii het teketi vaii het voorkotii en vaii misbrtii k van niacht (zi e hoot-d3tuk 1 1). 1)it zou crop
kutitieii wilzen dat Thorbecke zijn theorie pas tia 183(1 olitwikkelde.
Zie hootilstuk 3, paragraat-2 otider 4.
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Met zijii positieve begitiwl zette Thorbecke de beslissetide stap iii de verschuiving

vati een regeri,ig boveii de geiiieetiscliap, naar eeti regering iii dienst vaii de
gemeetischap. Iii zij11 stelsel bestoiid er geeti strijd 0171 de inacht nicer [usseti de
Kotiitig eii de Staten-(;eneraal en was alle niachtsuitoefetiitig otiderworpeti aan het
genieetischapsreclit. 1)aaroin was er iii het stelsel van Thorbecke Keen pia,ats nieer
\·oor politieke berechting vati niinisters. Deze hoorde wai hein betreft geheel thu is
iii de ftrafrechtelijke st-eer. Thorbecke stelde dan ook voor om de parlenientaire
aa,iklacht d te schaffeii. Bij de beoordelitig in de Kaniers vati de vraag ot een
111itiister zijn wettelijke opgave had vervuld, paste geen beschilldigitigen of
aanklachte ii. Het betrot-geeti door politieke opvattingen bepaalde o ordeelsvorni ing
ran de Kanier, niaarde toetsing van de geleverde prestatie aan de hand van een wet

door de medewergever.PARAC;RAAF 2
1
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Voor de goede weikitig van de individitele illitlisterifle verantwoordelijkheid was
eeti regelitig L·ati de onverantwoordelijkheid vati de Koning eeti basisvoorwaarde.

1. De onzichtbare onschendbaarheid
Iii de Aa,in·rkt·i,in.e ( 1839) had Thorbecke de onschendbaarheid of-niet-verantwoordelijkheid \·ati de persouti van de Koiiitig een nicer dan alleen theoretisch beginsel
genoeind.'N Zijii verwijtaan Vati Hogetidorpdat hij door de onschendbaarheid niet
0 p te 11 .7 11 e 11 d c 50 evereiti her karakter vati e e 11 ert-elijkc aiii btetiaar had late ii h Nii de ii

wis begriipelijk eii niet ontereclit. Thorbecke was echter misleid door de tiotzilen
vati de grotidwetscotiitiiissie vati 1814 van Vati Maaneti. Hij Zoil daardoor iliet
acliterhale,i dat het onziclitbaargeraikte parlementaire aanklaclitrecht van de 'Schets'
uit \\·as gegaaii van eeti impliciete (gedeeltelijke) otisclietidbaarlieid.

2. Onschendbaarheid als een

te

beperkt begrip

I i i d e .1, t, i n 7 · k t ·, t i, l e ( 1 8 3 9 ) k w a i i i e i i d e t e r,11 e 11 ' o t i s c l i e, i d b a a r h e i d ' e i i ' 11 i e t - v e r a n t -

Toc,rdelijkheid' tiog tieve,igescliikt voor (p. 61). Iii de Prot·!,c 141,1 hcrz irni,le dti

·er,„,dit,c·t ratijatiuari 1 84() luiddeart. 49: "1)epersootivanden Koningisbovenalle
veraiitwoordelijkheid vnor de dadeii zijtier regering." Thorbecke liet bij voorkeur
de tertii 'o,ischetidbaarheid' geheel rallen. Hij drukte deze term. atiders dan de
Fratise (-harte, volledigilit in teniieti r .iii: 'niet-veraiitwoordelijkheid' of'onveratit-

\\oordelijkheid' Hij gaf-daarvoor iii 1841 de volge,ide verklaring

2- Bij Thorbecke vitiden we de ged,chte van C:otistaiit dat nien ministers niet niciet willen
-

straffeti. hoogstetis oi,tslaati, terug. liiaar als het ware op eeti hoger ilive,1 ll.
.1,1,lic·cke,line. p. 61. iii zijn Ge,its dictaar ging Th„rbecke niet diepgaand in op de koni„klijke
citischendbaarheid, vgl. Thorbecke, Smatsitinetilw, P. 45.

483

T H O R LI E ('. K k S i' (.) S i t' I E V E: M I N 13 1 E R 11: 1_ E V E· l . A N I W O L) 111 ) 1: L lj K H E l i )

"Meli tioemt die eigenschap van de liiet-veranmoordelijkheill, liaar het Franse
taalgebruik, veelal onscheildbaarheid; hetgeeti verleid heeft tot de naauwe opvatting.
al,of-enkel geregtelijke (lees: stratrechteluke, livV) aaiitastbaarheid wierd uitgesloteil.
Dit is ecliter slechts 0611 der uitwerksele,1 eetier stelling, die in 7 algetiteeit zegt, dat
het oordeel over handelingen vaii regering deti persooti des Kotiings niet kaii treffeti.
Zij rust op de sche iding welke de wet aalineellit tusscheti de eerste eii deli la.itsteii
, ,

(de handelingell der regering eti de persoon van de Koliitig. PvV).- Zij verbiecIt.
„'.,
dezen toe te reketieti wat door zijii gouvertiellielit werd lilisilaail.
De Tweede Kanier zette ill 184(}liaar voorstel voor een onschetidbaarheidbepalitig
iii de Grondwet niet door.3' Was die er wel gekonien, dati zou die bepaling voor
Thorbecke hoe dall ook onvoldoende zijii ge\\'eest. Onschendbaarheid onthiet-, zoals
hij JailgaC volgells eeli enge uitleg vall liet begrip alleen viii strafrechtelijke

aansprakelijkheid voor onwettige daden eil liet de soevereiti iii begitisel zijii
veratitwoordelijkheid voor zijn wettige regeringsdaden behoudeti. Hiertiiee
correspondeerde, zoals bleek, de opzet van Van Hogendorp. Vatiwege de enge uitleg
ervati vertiieed Thorbecke opzettelijk de tenn 'onschendbaarheid'. de tenn van de
Fratise Charte vati 1814. Betijaniiti C'onstant had eriii 1815 door zijii ititerpretatie
riiinier begrip van proberen te maken, een algehele onverantwoordelijkheid.
Maar het had tot 1830 ged,turd, voordat deze interpretatie, mede afgedwongen door
de l'arijse opstand vaii 1830 en de val vati Karel X, in Frankrijk ook 111iti ot meer
eeti

algetiieen geaccepteerd werd.

3. Koninklijke onverantwoordelijkheid

Een eigen verantwoordelijkheid bij de (persooti van de) Koning voor zijn wettige
bestitursdaden aclitte Thorbecke, tiet als Van Meetien, onhoudbaar eii otiniogelijk.
De Koning zoii daardoor imiiiers iii dividueelaatisprakelijk zijn voorhergebruik vati

zijn macht, wat zou betekenen dat hij in t-cite tegelijkertijd gekroond hoofil eti
ert-elijk anibtenaar was.'2 Ook wettige bestuursdaden stondeti itiitiiers altijd aaii
kritiek bioot. Zodra berisping vati en kritiek op regeritigshatidelitigeti persoonlijke
berispitig vaii de Koning werd eti subjectiet- tegeil hem werd gericht, nam ilicil
volgetis Thorbecke de Koning de kroon ati" Hij bedoelde dat dan otivertiiijdelijk
de persoon op de trooil zeliverwikkeld raakte in geschilleti over politiek eri beleid.
Zodra dietis positie eii het kotiingschap iii het geditig kwJin, raakte dit liet
staitsbestel zelti Het stond voor Thorbecke daarom vast dat de persoon van de
Konitig tioch verantwoordelijk kon zijii voorotirecht, 11och voorlegaal beleid. Het

1-)en Tex bracht Blackstotietegen Thorbe:ke iii stelling. daar deze de persoo,i vaii de Ko,iitig
niet zo sterk vati zijn regeritig zou hebbeti gescheiden als Thorbecke deed. 1)eze repliceerde:
al had illackstotie ot- de Etigelse wetgevitig vroeger of later soins dat, wat liioe t wordeti
o,iderscheile,1, verward, mocht dir olls verhinderen de lijn scherp te trekken? Thorbecke,
'C),iveratitwoordelijkheid vati de,i Kotii,ig', Rcitigeleerd Bilbl,ici. 1841. p. 116- 117, 133.
"" Aatita·kenitle, tweede uitgave, 1,1841, p. 1(18.
A,1,iti·t·ki'iti,i·f, tweede uitgave, I, 1 841, p. 112.
'3 Vgl..lankeketti,4, p. 61 en Thorbecke.'Onverantwoordelijkheid van den Koning'. p. 132.
„
1 horbecke, '(-)tiveratitwoordelijkheid vali deii Koilitig', p. 131.

-„
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hierinee strijdige uitgangspu,it van Vaii Hogendorp vormt waarschijnlijk de
hootilredeil waaroin Thorbecke Vati Hogendorp 1100it heeft begrepeti. 1)eze
rekende er kentielijk op dat de Koning door voldoende te luisteren naar de Kanier
en de publieke opinie en door zo tiodig coticessies te doen, altijd iii staat zou zijn
persoonlijk boven kritiek verlieveri te blijveli. Otiidat de Konitig eeti 0111111sbare
waarborg was zoor de eetlheidstaat, ZON Iile.11 het boveiidieti niet kiintien riskereti
zijn laatste woord te trotseren en dat wei moeten respecteren, moet Van Hogeiidorp
gedacht hebben.
Een tweede. tiiinstetis zo belatigrijke reden voor de on,nogelijklieid van een eigen
veratitwoordelijkheid bij de persoon vati de Koning voor Thorbecke was, dat hij
ergeeti plaats voor zag. Er kon er maareetiveratitwoordelijk zijn, de Konitlgof-de
mitiisters. Eeti niinister maakte door zij,1 cotitraseigii zicli verantwoordelijk voor zij,1
eigell haildelitig. (Het waren iii de praktijk ook meestal voorstelleri, die een Iiiinister

zelf had getiiaakt en die hij had voorgelegd aan de Koning en niet andersotii).
Mitlisteriele verantwoordelijkheid was volgens Thorbeckedan ook geeti overdracht
\·ati eeti veratitwoordelijkheid. noch e eli staats rechtelijke fictie. want 11iinisters wareii
niet verantwoordelijk voord.aden van een atider (de Koning), maar voor hun eigen
daden.34 Bil Vati Hogetidorp speelde dit probleem oppervlakkig gezie,i niet, watit
hij had opzettelijk geeti contraseigii van ministers ingevoerd. Vati Meetien schreef

rotid niaart 1817 dat de Engelce niiiiisters zicliverzekerden vati de instemming en
de goedkeuriiig van de Konitig voor huii uitvoerende maatregelen. maar in eigen
1132111. vooizieti v.111 hull eigeti ,-Dtitraseign en onder hun eigeri liiorele en wettige
4
veratitwc,ordelijkheid.
Zodra de verantwoordelijkheid vati de niinisterc vaststond, was volgens Thorbecke
teve,is de \·rijheid van oordele,i over de regeritigshandelingen verzekerd.
lf,

4. Onverantwoordelijkheid en opperrnacht
In eeti bepaalde betekenis was de oppermacht ofhoogste macht volgens Thorbecke

juist wei verantwoordelijk! Hij bedoelde daaniiee de Konitig iii de betekenis van
Krooti ofregeritig at-de Kotiitig eii de iiiinisters gezatiienlijk. Hij schreef:
"Spreekt de onverantwoordelijkheid der oppeniiagt tiiet vatizelft? Het is niet deze
waarop het hieraatikotiit. De oriveraiitwoordelijkheid der opperniagt. zooverre meri
daaro,ider de uitoefening der vorstelijke regteti verstaat, is iii de constitutiotiele
wetgeritigotizerdagen geetis ziii s erketid. Her te ge,ideeliseriti vastgesteld. En zied aar

juist de reden. Het Was nodig te verhoeden. dat de Vorst iii de constitutioliele
nnsprakelijkheid voor het gebruik zij,ier tiiagt i,idividueel wierd hetrokke,i.
Iii het citaat niaakte Thorbecke eeti onderscheid tussen de eigenlijke oppennacht
va,1 de Koning, die volgens heni vatizelt-sprak en de uitoefetiing van de vorstelijke
reclitell door de millist ers. Antio 1841 gold ilietde oilveratitwoordelijkheid, maar

1

, Uny&Hme, tweede uitgave. 1. 1841. p. 193.

"' (Mist·n·an·,ir. IX. p. 21 1.
,4,1111('ric·,11114. tweede uitgave. 1, 18,11, p. 11,9.

Acilit('1·kmille. tweede uitgave. 1. 1841. p. 1 (18.
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de verantwoordelijkheid ('het tegendeel') vail de niinisters voor de uitoefeni,ig vati
vorstelijke rechteii. 1)it was noodzakelijk c,pdat niet depersoon vati de Koning voor
die uitoet-ening verantwoordelijk zou wordeti gehouderi.
Otiidat de Konitig als Krooti ofals regering juist weI verantwoordelijk was, kon de
otiveratitwoordelijkheid per defiiiitie alleen slaan op de persoo,1 va,2 dc Kc),Ii,W. Het
was deze onverantwoordelijkheid, die grondwetgevers volgetis Thorbecke iii hun
grondwetten hadden vastgelegd eii juist tiiet die vati de Konitig (lees: 'persoon vati
de Kotiing eti de tiiinisters') Ziedaar de redeti waarotii Thorbecke de tertil 'pers0011
van de Kotiing' iii de Grotidwet wilde.
De oiischendbaarheid had volgetis Thorbecke Iliets te maketi iliet eeti algetileen,
theoretisch soevereiniteitsbegrip, hoogstetis niet de vorstchikr soevereiniteit, volgens
hein ee,i veranderlijk begrip dat nicer en nieer inkrotiip Ofcolistitutiolleel beperkt
werd'M en dat dreigde over te gaari in een erfelijk atiibteriaarschap, zodra de
3(;

persoonlijke onschendbaarheid vertlauwde.
Thorbecke King in 1841 nog een stap verder door te stellen dat de staatkundige of
politieke otiverantwoordelijkheid van de persoon van de Koning door Zij Il
strafrechtelijke onverantwoordelijkheid werd voorondersteld:
"Geregtelijke (lees: strafrechtelijke, PvV) onschendbaarheid onderstelt politische niet
„411
verantwoordelijkheid.
Ophet eerste gezicht lijkt deze stelling van Thorbecke een omkering van de

bekende volgorde. hi Engeland was de Kotiing vanaf de 17' eei,w eerst alleen
strafrechtelijk orischendbaar geweest, totdat men hem via de ministers ook politiek
otischeridbaar had gemaaktofwel nietaanspreekbaarop zijn legale beleid. Aldus had
men cle absolute, onverantwoordelijke macht van de Engelse koningeri geleidelijk
a:iii afgebroken en had men deze dienstbaar getiiaakt aaii de politieke getileetiscliap
Hoe deze ftindatiientele onikeritig te verklareii? Thorbecke greer daarvoor terug
41

naar het Engelse voorbeeld.

5. 'The king can do no wrong'
Thorbecke had men in Engeland in de 17' eeuw de persooti van de Kotiing
de oorsprotikelijke 12' eet,wse maxime: 'the king can do no wrorig' heropgelegd.
Gij, Koning, moet het recht van de staat respectereti, gij bent er voor de Staat en
niet atidersom. Daannee refereerde Thorbecke impliciet aan het feit dat de
V O l g e 11 S

.

Volgells Thorhecke schiep de Grondwet de Koiiing en niet andersoin. Op 29 mei 1845
noeliide liij het een toevalliKe otiistandigheid dat Willetii I iii 1813 het iii itiatiefnaii i tot het
Sclieppen vali eeti grotidwet. 1.)e redei, daarvoor was dat er op dat niotiietit geeii vergadering

bestotid, die ee,i ontwerpgrotidwet had kuntien vervaardigeti. Hij verwierp daaroin het
argumetit dat alleeti de Koliing het recht had een initiatieftot grondwetsherzie,iing te nenien,
Thorbecke, Par/rnic,itairc Redrt'orrinern. 1. p 96.
„
Thorbecke, 'Otiveratitwoordelijkheid van de,i Koning', p. 132.
"' Aai,trekr,ii,w. tweede uitgave, 1,1841. p. 1()8. 'Politisch' beteketit bij Thorbecke: het bestuur
betreffend.
Hetzelfde proces voltrok zich iii Frankrijk, niaar in veel korter tijd want werd het bekort iii
de stielkookpati vati de Fratise Revolutie.
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oorsprotikelijke Engelse Koniiig slechts een primi,s ititer pares"'3 was geweest, liet
tegetideel vati eeti Vorst met de absolute macht. Kortotii een oorsprotikelijk feodale,
tiiaar iii aatileg publieke gemeenschapstiorm, had het 17' eeuivse Etigelse parlemetit
het middel verstrekt voor het terugwintien vaii de staatsmacht op de tussen de 14'
en 17' eeuw altiiachtig gewordeti Etigelse Koning. Als de Koning zijn niacht slechts
bezat teii behoeve van de Staat, niocht hij die nooit in strijd met het recht
uitoe telleii. Zij11 (strafrechtelijke) onschetidbaarheid nam dat als uitgangsputit.
Thorbecke:
"Watitieer de Eligelsclie n zeggeti, de Koiiing kati iiiet dan goed doe n, strekt dit tlict
oiii deti persoon des Konings, maar otii het regt en deti Staat te waarborgen. Het heet

tiiet, al wat de Koning doet, is regt; her heet waar onregt is geha,ideld, handelde de
Koning niet: het Koniiiklijke individu, dat otiregt bedreef, houdt op Ki,ning te zon
Eeti persooti kati de hoogste magt sleclits otider de voorwaarde bezitteii, dat hij regt
doe.'.4.'

Waar otirecht geschiedde handelden de verantwoordelijke mitiisters. ledere beoordeling vati regeringsdade,i begon iii deze opzet altijd bij de ministers eii kwain niet

toe.iati de Koniiig. Aldus kwaiii Thorbecke tot de coticlusie dat de strafrechteluke
onschendbaarlicid de politieke onverantwoordelijklieid veroliderstelde. C)iii
onschetidbaar te zijn, moest de Koning persoonlijk boven alle kritiek staan. De
onschendbaarheid koii geen schild zijn voor de Koning en geeii beveiliging tegen
evelitliele afrettilig

"1)e stelling zegt, dat meti helii ziiet persootilijk mag toereketieti, wat door zijil
(,ouvertietiietit werd Ii,isdaaii. Maar wil eene Grondwet, die dit verklaart, zeggeti,
dat de persootilijke otischelldbaarheid vati de Vorst zal kutinen worden lilisbruikt,
oiii de wette,i vati het laiid te schetideti? Dat Inell heiti, al tijogt de otiitiogelijkheid
blijke,i, oni door heni op eelle colistitutioileele wijs te worden geregeerd, evetiwel
dell trooll verzekert? ( ; eell szi i) s. 1 ) e Vorst, die ee 11 oliwettig ( ; ou vern elli elit 111 et zijil

persooti zou willeti dekketi, dc)et al'stand vaii zijii „iiveraittwi,(irdelijkheid, ei) legt de
Krc)011 neder.

„44

Aldus ware n toch beideli, de ptrs o (,11 vati de Kollitig e il de illillisters i ecier vc,or hiin

eigen .iandeeleii op huti eigen tiiatiier veratitwoordelijk. Depersooti vaii de Koilitig,

otiveratitwoordelijk voor de coticrete uitvoeriligsdaden, moest vatiwege zijn
onverantwoordelijkheid de ((;rotid)wet in het algemeen iii acht ileilleil eli doeii
iietiien, wilde hij zich ali zodatiig kunnen hatidhavell. 1)e otische,idbaarlieid bood
de persoon vati de Konitig geen garantie op de trooti, noch een 'schuilplaars tegeil
wetsverkrachti ng'. Logenstrafte bestendig gedrag van de Kolling Zijll gebotideriheid
aan de (Grond)wet, dati verviel zijn otiverantwoordelijkheid. De Koning zelihad
haarin dat geval vertiietigd.45 Metandere woorden, een Konitig, hoe onverantwoordelijk ook, bleefin de praktijk op een hoger niveau net zo goed verantwoordeluk
voor zijii gedrag. Heulde hij unien met mitiisters bij onwettige uitvoeringsdaden

43 1)e eerste otider zijns gelijken.
4,
Thorbecke, 'Onverantwoordelijkheid vati deli KOilitig'. p. 136.
44

4S

/1/cm, p. 13(1-131 ; vgl. A lit·mccit Hati dels £,/ad va 11 13 ja 1 11 ari 1 84(1, herdru kt iii (;J. Hooykaas.
Bnctit,iss<·li,1.9 71;orbe·,L•e, III, p. 542 eti .'lanti·ch·iliti.t, twecde uitgac'e, 1, 1841, p. 114 1.
A anteckeni,W, tweede uitgave, 1.1841. p. 1(1 9-I l l.
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dekken. d;iii verviel zijii onverantwoordelijkheid

en zijti konitigscliap. Hij werd iii dat geval atietbair.
6. Verwantschap met Van Meenen inzake de rol van de Koning
De verantwoordelijkheid begon, eti niets was billijker, schreet-Thorbecke, bij lien,
die, als hoofdainbten,iren van de uitvoeritig, die der koninklijke beveleti op zich
nallieil. Van Meetien heeft, vroeger en diepgaander dati Thorbecke, het complexe

karakter van de uitvoerende niaclit geanalyseerd iii de Observatcitriti dejareii 18151817. Hij besteedde daarbij in reactie op de eige,i verantwoordelijkheidspretentie
van Willetii I bijzondere aandacht 7111 eeti nadere bepaling van de itihoud vati het
begrip 'konitiklijke ilitvoerende macht'. 44

Thorbecke onderscheidde, tiet als Van Meenen, een tussenstap tussen de wet en de
uitvoeritig, de koninklijke uitvoeringsbevelen. Deze bevelen waren zelf geeti
coricrete ilitvoeritigsdaden, anders zoit de Kolling zelferverantwoordelijk voor zijn
111 zijii Gentse tijd was ook voor Thorbecke de Koning een hogere leidinggevetide

niacht van mitiisters,41 die het bevel tot beketidtiiakitig exi uitvoentig vati wetteti
gaf, die ministers benoeitide en oritsloeg en die kortom, hoewel onverantwoordelijk,
alle voorwaardeti whiep voor de uitvoering van wetten. Thorbecke, die daar(,ver
rotid 184() geen nadere precisering gaf, zou zich, zo kotiit het mij voor, hebben
kutinen vinden iii de nadere uitwerkitig hiervati door Vati Meetien.
PARA(;RAAF 3
BAS I AARI)VORMEN VAN MINISTERIEl E VERAN-I'WOL.)RDEl UK H Eli)
Inleiding

De oorzaak voorde grote verwarring rond het beginsel van ministeriele verantwoor-

delijkheid lag volgens Thorbecke iii de praktijk van het vaderlatid ,:in de ilistellitig,
Engel,and. Daar was het beginsel ontspoord, doordat men nagelaten had vaste,
geschreven regels over de voorwaarden vati de uitoefening vati de kotiinkliike illacht
op te stellen. Door niinisteriBle veratitwoordelijkheid als eeti soort vaii panacee te
gebruiketi was er in Engelatid een verwarring van bevoegdhede,i oritstaan, die een
geschreven constittitie zoit hebbeti voorkomen.4' De 'britsche Staat' heeft een sterke
maag. schreet-Thorbecke, niaar Nederland zo„, als het aan hem lag, die verwarring
niet overrietiien.

4i)

Met 'bastaardloten' doelde Thorbecke op drie, in de Engelse praktijk ontstane,
orieigenlijke vormen van ininisteriele veratitwoordelijkheid. In een aiioniem artikel
„

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.
4- Thorbecke, Staatsi,irietine. P. 16.
Ile Eligelse partij regenng was voortge koi nen u it de h istorische o,itwikkelitig vaii het E ngelve
recht eii daarbititien de opvattitig over wat het oorsprotikelijk recht was. Zie iiader: , p. XX1
4 0

e./

"

.'lanterkrtitile. tweede uitgave. 1,1841. p 192. vgl. ook p. 124. De vertrouwensregel zou enkele
jare 11 voordat Thorbecke overleed (1 872) tege li zij, i zin toch itig.1 lig vindeli in Dric 1,1,id.
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iii het A leemet·,1 Hmidetsblad vati 12 tiovelliber 1839 besprak hij voor het eerst deze
511

otieigetilijke of-bastaardvormen. Deze miskenden niet alleen de ware aard van de
figuur, maar deden de instelling van de illinisterifle veratitwoordelijkheid ontaarden.
1.

Ministeriile verantwoordelijkheid voor advisering

Het ter verantwoorditigroepeti vati eeti niinister voor ee„ door heni aati de Koiling
gegeven raad of advies leverde volgens Thorbecke geen grondslag op voor
verantwoordelijkheid, daar deze pas ontstorid bij de aanvaarding vall de opdracht
tot uitvoering. 1)it type van oneigenlijke verantwoording was wei gepraktiseerd iii
Eiigelatid. Thorbecke schrect-iii 1841:
"Waarvoor moest de minister aansprakelijk zijn? Voor den raad, die,i hij gat? Iii
(;rootbritanje, het vaderlatid, zoo meil gelo ,file der instellitig, werd het du,
verstaa 11.

"It

Waaroiii dit zo was, gaf Thorbecke tiiet aati. 1)e oorzaak voor deze opvattilig lag
in de herliaalde pogiiigeri, tiiet Iianie iii de eerste helft vaii de 17' eeuw, vaii Engelse

niinisters olii zich te verschuileti achter de Koilitig met het arguinetit dat zij slechts
als dietis raadgever haddeti get-ungeerd. Alleen de Kotiitig zell-was verantwoordelijk
geweest voor het lienlen van het aaligevochteii beslilit eli de daaritit voortkotiiende
gevolgen. In deze redeneritig berustte eeii onbeperkte macht bu de Kotiing,

tegetiover welke ministers machteloos waren. Tegeli dit excuus van ministers werd
ingebrach[ dat de Konitig geen kwaad kon doeli, het beginsel dat weerlegile dat de
Koning een otibeperkte illacht had. De betreffende niitiisters haddeti wei degelijk
itivloed ku iii ie n uitoet-eti eii o t-des 11 0 ods h u ti 0 n ts lag k u tineii n e liie n ter v 00 rko min g

van otirecht. Zij hadden met azidere woorden tiiet vrijblijvetid met eeti bepaalde
raad kuniieii volstaati en wareti daaroiii 0 ok voor h un advies veratitwoordelijk . 1 )eze

redeiieritig ging op Zo lailg het om kwesties vati recht ot- otirecht King. Iii de 18'
eeu\\, toeli iii E,lgelaild ook beleidskeuzes oilder de ministeriele verailtwoordelijkheid vielen, vielze eigenlijk iliet nieer volte houden en gat-deze gedachte aatileiding
tot lilisverstalid. -

In 1839 was va,1 dit type advisering door Engelse niinisters Keen sprake ineer, daar
de Etigelse Koniiig inmiddels zijii werkelijke regeermacht al lang verloren had.

Iii de Nederlatideti zou Willetii I de redeneritig gebruiken ter ontketiiiitig vati
miiiisteriele veratitwoordelijkheid. Als eeti mit,isteriii eeti bepaalde zaak geeti advies

"' Hu werkte

dezc tekst

vervi)lgeiisiets liader uitili.-lailtt·t·kc,Ii,Ii. tweede uitgave [.

1841, p.

191 1

e.\'.

" Acintcd:cning. tweede uitgave. 1.1841. p. 1911.
il Oud-lilinister 11.iiell. (;t·cit·nksmi:kc·,1, V, RC; 1' 12, p. 583 schreet i,1 1 823: -lk heb veel over
111itiisterifle veralitwoordelijkheid liageilagt, tiiaar dezelve steed5 als eeti her3enschitii

besclioitwd. iii dieti ziti liaitietitlijk wa.iriti soiiitiiige harer vc)orst.inders dezele·e zoudeti
wenscheti daargesteld te zieti, iii)or daarcitider ook dadeli. ja zelti raadgevitigen, welke elike 1
eeii gevolg kali dwaletide eli illet de beste trouR· oinhelsde gevotletis zijil, te begrijpeti, waiit
oiiitreiit verkeerdhedeii, welke di,or de hoot-deti der niiikisterifele deparkmeiite,1 tegeils de

stellige letter der (iroildwet aail geplecgd vordell, kail ·el, zoo ik illeell, geelle twijtrelitig
bestaan."
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aan hetii had uitgebrachte,i hij geacht koti wordei, zonderinbreng vati een minister
te hebben beslist, koti deze ,iiet veratitwoordelijk zijn voor zijn besluit. De Koning
was volgens art. 73 Grw. 1815 slechts gehoudeti het advies van de Raad vari State
iil te Willilell voor wetten en atiivb's cii voor het overige alleen advies te rragen cds
liij het tiodig vond. Verder bepaalde dat artikel dat de Konitigalleen besloot. Hieruit
coricludeerile Willein I dat er geen piaats was voor ministeriele veratitwoordelijk-

heid. Thorbecke illustreerde dit statidpii,it aaii de hand van een citaat tlit de
koninklijke boodschap van 11 decetiiber 1829:
"Wij vit,deti, wordt daar gezegd, iii het groticiwettig aatiwezen vari deti Raad vati
State en iii het voorschrift dat deze, maar i,iet dat ee,iig hoofd vati ii,ir,isterieel
d e p a r t e ni e t i t n i o e t g e h o o r d w o rd e 11 . - h e t d e n k b e e I d v a i i li i i i i i s t e r i e l e v e r a t i t w o o r d e -B

lijkheid ilitgeslote,1.
I)eze koppeling van adviseringen verantwoording was volgens Thorbecke vals. Het
54
verplicht gehoord worden sto,id niet gelijk aan n,itiisteriele verantwoordelijkheid.
"Ook wij gelooven, dat de min ister nietilit hoofde vati zijneti raad. niaar itit hoofde
vati de uitvoering,die h ij op zic h n eemt, a ai,gesproketi kati worden. H et eigenaardige o liderwerp van het ministeriBle aiii btis iii tvoerilig; en inhet Keven van zij n advijs,

zoo het hem wordt gevraagd, moet de minister zoo vrij zijii als een lid der vertegeti„35
woordiging.
·

Thorbecke verschoofaldus de tiiinisteriele veraiitwoordelijkheid van de voorbereiditigsfase v:iii eeti kotiitiklijk besluit naar de uitvoeritigsfase. liotid 1830 liad
Thorbecke nog riiet openlijk stelling durven nemen teger, de boodschap vati 11
deceniber 1829. Iii zijn briefv,in 16 september 1839 aan Vall Assen schreefhij over
de boodschap: "lk twijfel ofer dn juist begrip in is.""'
In 1840 kwam vanzelt- een einde aan de pseudo-verantwoordelijkheid voor
advisering toen het principe vaii de mitiisteriele verantwoordelijkheid in de

(irondwet vati 1840 werd vastgelegd.

2. Het belang van de Staat als grondslag voor ministeriele verantwoordelijkheid
"Volgeiis het engelsche stelsel kati voorts de itiitiister wordeli aangesproke,1, omdat
hu tiiet iii ht·t be/a,le vati het 11.ijk halidelde. Maar wat is. zooverre de wet het „iet
oilischreefi dat belatig? Het wordt ter goeder trouw door verschilletide, even
schr:i,idere. hootilen verschillend begrepen. Waar het, uit den aard der zaak. riiet
vatbaar A rcior bepaling door de wet, wiens oordeel is daar opperste regel? De
uitvoere,ide Magt neelitt. binlien hare wettige perke,1. het belang van den Staat.
volgetic haar inzigt, waar. Men spreekt in de Statengeneraal of elders, de,i minister
aaii. Meri toetst zijil bedrijf aaii 't geen men zelf voor goed houdt. Men vordert dat

-' Bric/i,4,·sc·/ine 77,<,rherkc. III. bijlage 21, p. 533.

"

"Inderdaad was

"

tweede nitgave, 1. 1841. p. 191.
Bi·irlit,isst'/ilie 7710,bed:e, III. bijlage 21. p. 533.
Bi,Wit,i.,si·hil.e 77,c,ihi,kc. III, p. 291.
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hij zijii iiizigt verklare of-redeti geve vaii zijne hatidelitig. Het zij. 1)och 11iet welk
gevolg? Vali beslissing tusscheii regt en (,nregt kati hier geeli sprake

K·ezeti.

Zotider wet bestotid er volgetis Thorbecke geeti tiiinisteriele verantwoordelijkheid.
De wetgever m oest bepaleti wat eeti niinister wel en niet niocht/Iiioest doeti, maar

als geeii wet dat vaststelde was het de bevoegdheid en het recht vati lilinisters,
bitineti de regeriiig oizelistatidig. te bepalen wat in het belang vall het rijk was. Een
111itiister, lees de regering, hoorde ook als een wet otitbrak bet algenieen belatig te
dieneii eii niet eeti bepaalde politieke groep. Hij behoorde zeltitandig, voorzieti van
adviezeii van atiibtetiaren eii deskundigeti, te bepaleti wat iii het alge,iieeti belang
het beste was. Hij was daarvoor iliet verantwoordelijk aan eezi politieke meerder-

heid. Zodra de regeritig zich z ,li lateti leideti door de Katiier zoii zij aati eeti
verkeerde leibatid, die vati eeii toevallige politieke meerderheid, Ic,peti.
Tekst eii uitleg, dat wil zeggezi inlichtingen geven en de discussie aatigaan in de
Kamer en elden over hull bestuurshandelingen, zag hij als een normale basisverplichtitig van mmMen.

Thorbecke hanteerde een zuiverjuridische redetiering. W.it als reclit gold voor de
politieke geineetischap diende zoveel mogelijk bij ti,nnele wet te worderi bepaaid.
Koii eeti Wet iii een bepaalde tiiaterie het belang van de staat aangeven, maar ontbrak
deze wet, dall was sprake van eeii gebrek aaii wetgevitig. In dat geval had de wil vati
de gemeetischap zich nog tiiet bepaald. Waar de wet niet zei wat dat belang was of
vorderde, miste ineti grotid eti toepasselijke regel, op eii volgens welke well de

regering, lets: de verantwoordelijke minister, kon aanspreken. In dat geval kwa111
aaii de uitvoerende niacht een ruinite vati beweging toe, die mell op geen alidere
tiiatiier zoiider tiadeel kon beperken.58 Liet nien iii dergelijke gevalleti (zotider wet)
ee 11 parleili en ta ire ni ee rd e rh e id h et b ele id aan de regeriti g \·o orsc h rijv ell, da n k w a iii

dit tieer op de willekeur vail de parlemwtaire nleerderheid vati die dag. Voor
tiiitiderhedell kon dergelijke besluitvortiiing uittiiotiden iii otirecht. Thorbecke zag
scherp ill dat de uirkollist van een parlenielitaire stenimilig noolt ilieer kon zi.jii dati
ee,1 (,p[elium viii al (1.711 nict sterk uiteerilopetide wilsuititigeii (stemmeti). Etiigszills
gechargeerd gezegd: de Tweede Kamer oordeelde tiooit, zij steinde alleeli. 1)e
ilitkonist vali eeti dergelijke, altijd door politiek eii willekeurige tactoreii illede
bepaalde stetiiinitig koll per defitiitie geeti gelijkwaardige uitkonist geveii als die van
het oordeel vati de regering, die zicli verplicht richtte naar het algetiietie belatig iii

pia.its vati tiaar de iii de Kaiiier vertegenwoordigde deelbelangeii. Individuele
kainerleden konden ook niet geacht worden het beter te weten dan niiliisters. Zij
verkeerdell nu eetiniaal niet iii de rol vati een minister en beschikten 11iet over alle
ititi)rtiiatie en adviezeti. waarover de mitiister koii beschikken bij zijn beslissitig

Zoit de optelsotii van een groot datital van dergelijke itidividuele nienitigeii,
gebaseerd op eeti zeer uiteetilopetid int-ortiiatietiiveau, achterat-mogeti prevalereti
boven de overtuigitig van de 111inister en gevolgeti inogen hebben voor zon positie?

Thorbecke vond vati iliet.

"
55

Aantecki·,litig, tweede uitgave, 1,1841, p. 191.

Thorbecke 'Ministerifle verantwoordelijkheid: At%met·,1 Handetsblad
herdrukt iii Bri€/i,•isseliti,1 Tli.irbicke, 1 1 1.p 533-534.
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Hoe zag eeti et] atider eruit bezien vanuit de positie van de minicter? Was het niet
eeti vorni van willekeur 0111 eeti niitiister at-te rekenerl op zijii doeii en laten, terwij 1

deze iii zijri beleid had moeteri itiiprovisereti wegens het oritbrekeri va,i een wet?
Zotider eeti voorat-geiiiaakte wet al, richtlijii ontbrak bovendien ook eeii richilijii
voor de beoordelitig achterafi Thorbecke realiseerde zich terdege dat meti lang niet
alle bestuilr iii wetteii kon vailgeti. Het waartienien vaii het algenieeti belang v,in
de Staat moest iii dat geval ter voorkoining van onrecht aan het vrije oordeel vaii
de ilitvoeretide illacht worden overgelateti, die daarbij uiteraard \vel bintieti de
wettige grenzen vati de uitvoeretide macht moest blijven. 1)e Katiier behield
overigens steeds de bevoegdheid om het doen en lateti van ministers openlijk
marginaal te toetsen en te kritiseren. Had een minister altijd gelijk, dat wil zeggeti

de best denkbare oplossing gevonden? Nee, maar zijn oplossing was alleen
59

kritiseerbaar eti niet werkeluk aantastbaar.
De conclusie van Thorbecke was helder: ontbrak een wet, dan betrot-het niet een
verantwoordingdie hetnietrecht ofonrecht te doen had. Zou een Kamernieerder-

heid zonder wet toch zijn wil aan eeti mitiister oplegge,i, dan zo„ dat iii strijd zijii
met het recht. Ofzoals Thorbecke het forintileerde dit zou "de eerste rechtsbegitiselen evenzeer, als de onmisbare onathatikelijkheid vati dellitvoerende magt, krenken,
eti ettie heilloze verwarring van wezenlijk verschillende bevoegdheden stichten.

,•411

3. De verantwoordelijkheid voor de benoeming van ministers
De derde eti laatste oneigerilijke vorm, die Thorbecke onderscheidde, was die
waarbij men in de Kamer een minister in persoon aanviel en daarniee de betioemingsvrijheid vati de Koning. We kutineii hierbij een paarvariatiten onderscheideti.
Eet] daarvan was de vraag of een minister tiog wel het vertrouwen van een
parleinetitaire meerderheid genoot. Ontkoppeld van enig inhoudelijk punt vati
uitvoering of-beleid, betrofdeze bastaardvorin de vertrotiwensregel iii zijn ultieme

vorin. Ook Benjamin Constant had zich tegen deze vorm uitgesproken. Wat
bedoelde Thorbecke precies? De aaii de politieke getiieenschap dietlstbare Koni,ig,
hoofil van de uitvoerende tiiacht, kori voorhet dienen vati het algetiieen belangiliet
buiten uitvoerende niinisters. Bij het selecteren en benoemet] vati ministers, een vati
zijn belarigrijkste taken, nioest het algetiieeti belang zijn criterii,in zijti. De persoon

vati de Koliing koti voor mitiistersbenoeinitigen niet ter verantwoording wordell
gerc,epen. Zou eeti Koningzich toch vergisthebben, d.iii zo„ dit stiel getioegbiliketi
uit de ilitvoeringsdaden vati de betreffende mitiister. waarop deze aanspreekbaar was.

Thorbecke sprak er niet over in dit kader. iii aar het sprak vatizelfdat een m iii ister altijd 11 70 est
blijve,i voldoen aan de Iiiininiale vereisten vaii het bekleden van het ministerschap. Beging

hij een ttiisdrijf, raakte hij vatiwege zijri privk-leven grotelijks iii op,praak, deed hij dingen,

die geeti weldeliketid mitiister geaclit werd te doen, dan kon het vertrouweti in zijii

geschiktheid voor de functie wegvalleti, voorwaarde voor zijn optreden als initiister. Leidde
dit tot eeti atkeurende motie of een adres aari de Koning oin heni te otitslaati, dan stond dat
los van zijii beleid op een terrein waar een wet olitbrak.
"" B,ic/iviss,·/mg 771„dinkc. m. bolage 21. p. 534.
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Behalve dat lilen in de benoetiiing van een tiiinister de persoon van de Konitig koti
probereti aa,1 te fallen, was er de variant dat ilien een lilinister persoonlijk op zijil
(aanvaarding vati zij,i) benoeniitig [ot mitiisteraansprak. Ook dit was eeti inipliciete
atkeuring vati de benoeniitigsdaad van de Kotiing en daarinee eeti aanval op (de
hoeder vati het) algemeen belang zelt. Eeti variaiit hiervaii was als men een eerimaal
in futictie zijnde minister Iiiet op zijii uitvoeriiigsdaden ofbeleid, maar louter op zijii
persoon aativiel. Thorbecke noemde het zowel ongrondwettig,<'' als iii strijd met
de ongeschreveli voorwaarden van eeti constitutie als de Konitig zich vati geeti
atidere 111itiisters tiiocht bedienen, dan die welke aatigetiaatii wareil aan de vertegenwoordigitig. Het ging hierbij volgens hetii 0111 116t middel 0117 de kotiinklijke
regeritig tot her werktuig van een partij te maiken, zodat niet de Koning (lees.
Kroon), maar de toeval|ige meerderlieid iii de vertegenwoordiging het bestitur iii
h.indeti kreeg. Aldus verijdelde men juist de aansprakelijkheid der 11iinisters, die als
schepselen vati de vertegenwoordiging daardoor zouden worden gedekt.'2

4. De collectieve verantwoordelijkheid

of vertrouwensregel

Zoals uit de voorgaa,ide hoofdstlikketi bleek, vortiide de o,itwikkelitig van
collectieve tiiitiisteriele veratitwoordelijkheid sitids 1783 eeti bron vati grote
verwarring op het Europese cotitinent. Men wilde de itidi\·iduele vortii \·ati v661
1783 overnetiien, niaar bij gebrek a.iii tlieorie werden de illdividuele, de strafrechtelijke e,1 de collectieve vortii door elkaar geha.iici. Zowel iii de Nederlatideti als iii
Fratikrijk was vatiat- 1814 eeti tijd latig sprake van eeii tundaitientele begripsverwarring. 1)Jarbij kwain noM het dilemnia oinieti tiiet met de individuele onvermijdelijk
ook de collectieve vorni iii huis hacilde. hi Engelatid was iminers de laatite uit de
eerste voortgekomeii. 1)aarotii waren bepaaide kringen ill Fratikrijk er iii 1814 vati
overtuigd dat itivoeritig vati de figitur een eitide Zou illaken aan het koningschap.

f,3

Daaroni ook was Willeni 1 vanat 1814 eeti fi rvetit tegetistarider vati 'Engelse
verantwoordelijkheid', doodsteek voorzijn positie exi loopplatik voor een tlelgische
h e g e 1110 11 i e .

Thorbecke wist in zijn theorie duidelijk ati,taiid te neineti vati het Engelse stelsel.
Ook zijii voorgangers Van Hogendorp, Cotistant e,1 Van Meenen wareti regeti de
Etigelse vertrouwetisregel als eeil vonii van parleiiietitaire willekezir, niaar Thorbeckezooer beter dan zij,1 voorgatigers ili slageti de vertrouwelisregel te olitratelen eli
deze a13 een vals aanslibsel at-te wijzeti. Zijii voorgangers kwatiieti niet veel verder
dan een ontwijking vati die regel. Thorbecke liet zieti dat deze regel illets uit te staail
liad met de itidi iduele lilinisteriele verantwoordelijkheid voor de wet en deze figimr

./

Volgetis de Grondwer betioenide eii otitsloeg de Koii hig zijn 11 iinisters Iia.ir welgevalie 11. 1 )e

per3ooti vali de Kotiiiig, het onverantwoordelijke hootil vaii de ilitvoere,ide liiacht, koli daarvoor tiiet ter verai,twoorditig wordeti geroepeti. Uiteraard wareti ook de tiii,iisters zelt- tiiet

veratitwoordelijk voor hun betioetiiitig ot- witslag. l)e Gro,id,i·et zelt- had itiitiiers deze
betioeniitigsdaden boveti verantwoorditig geplaatit. Eeti vertrouwetisregel zou her grondwettelijke benoeniings-en otitslagrecht vati de Kotiitig geweld dat id ()eli.
Bnt·/it,is·st'hue 771„rbi·,kc, III, p 533-534.
"' Hookdstuk 3, paragraat-2. punt 1.
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zelfs bedierf. Bij de vertrouwensregel was immers niet datgene wat eeti niitiister
1-citelijk gedaati of gelateti had ma.itgevetid. Bij die regel was het beslisse,ide

criteritini voor zijn al dan tiiet aatiblijve,i (en daartiiee van het kabitiet) een iii
beginsel onvoorfpelbare politieke stetiiti·titig bitineti een heteroge,ie vertegenwoordi-

gitig. 1),iaroni sloeg volgens herii deze Etigelse figui,rc'+ de bodeni weg onder de
iii iii isterifle verantwoordelijkheid, te weten gebondenheid (positiefen negatiet) aan
de (Grond)wet. Thorbecke zou ook altijd vast blijven hoticlen aa,1 het recht van de
Kotiing o,ii in vrijheid de tiiinisters te berioemeti.
Ter oriderboziwing hiervan volgt eeti tekst waarin Thorbecke coticreet de situatie
behandelde dateeti tilitiisterwerd a.ingevalleti nietop het feitdat hij doorde Kotiing
benoetiid was eti niet pritiiair op zijn persoon, niaar op zijn uitvoeritig van cell wet
,5

ot-op Zijn beleid:

"Welk gevolg kati die vera,itwoording. hetzij aati deti Kollitig, hetzij aati dell
Statetigerieraal, zoo zij niet voldeed, hebben? Vaii de zijde des Ko,iings, dat hij zon
minister oritslaat. Vati de zijde der Statetigeneraal, dat de iiieerderheid der eene of
andere Kamer. ten eitide den Kotiing te dwitigen tot veratideritig vati den persooti.
deti minister, die geregtelijk niet vervolgbaar schij,it, als iii deti parlenietitairen bati
doe? Alle voorstellen, zijn departelitent a,atigaande, afwijze? Het itiiddel hoe gewooti
in Ingeland en Frankrijk oiii mitlisters te verkrijgen, aatigenaam aan de Vertegenwoordigitig, wareeve ti o n regtvaardig, alshetdoel. Men ste Itdan willekeurtegetiover

willekeur: men wreekt ee,i persooiilijk otiregt op de zaak, ell doet ilibreuk op de
cotistitutiotiele vrijheid der Kroon. „66
Het doel was fout want ininisters hoorden geeti 'tiieerderheidmitiisters' niaar
zelfstandige ministers te zijn. Het middel was onreclitvaardig watithet was een foort
vaii wraak Iienlen op een persoon (een minister) via aantastitig van een zaak (de
voorstellen vati het departement van die niinister). Tegelijk hield dit een aantasting
iii van de vrijheid van de Kroon om te beslissen over het al dati niet aatiblijven vaii
ten iiii,iister. Niets was geschikter om de ministerifle verantwoordelijkheid
werkeloos te maken, schreef Thorbecke. Hiermee bevestigde hij wat logisch
eetivoudig blijkt, dat Keen figuur de individuele ministeriele veratitwoordelijkheid
nicer ailitastte dan de collectieve vorni. De stap van een feitelijke blokkade van een
minister door een parlementaire meerderheid naardie vail de vertrouwerisregel was
slechts gering.
Eeti minister, die voor zijn overieven nimmer het vertroziweti van de illeerderheid
mocht verliezen. werd iii feite steeds gedwongen zich van te voren te overtiligeti
of zijn doen ot-lateti achterafde steuti van een meerderheid zoii krijgen. Hij had,
wilde hij aanblijven, niet de luxe een uit te voeren wet ofhet genieetischapsbelang
doorslaggeverid te achten, niaar nioest weI afgaan op het achteraf verwaclitbare

" Hij trok zelts ill twijfel dat Engelatid de bakerniat was van de niinisteriele
vera,itwoordelijkheid: "In Grootbritanje, het vaderland, zoo ine,i geloofde der instellirig."
Aaitteckiwille, 2e druk. 1841, p. 19(1.

Zie bijvoorheeld Thorbecke. (),miteret've,1 Partenti,itaire Redevoed,NI,1. ed. G.G. ,·ati der
....

Hoeven,VI. p. 141 (23 april 1868).
uitg#'e. 1. 1841, p. 2(lien 21)2
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HooFI)srul< 13

494

politieke tizeerderheidsoordeel. Thorbecke zag kort(,111 iii dat illillistertifle verantwoordelijkheid iii E Iige lan d tot eeii 111 aclitsverhouditig verwordeii was iii plaats van
de rei litsverhozidi,ig, die deze \vathetii berreft behoorde te zijn. Vatidaar zijti verzet

tegen de Engelse praktijk, waariti veratitwoorditig atleggell eeti volledig dift uus
begrip gewordeti was. Logisch was het dat hij evetiti1111 iets wilde weteii vati de
nogal wisselvallige Fratisc navolging vati het Engelse stelsel.'17 De consequetitie
hiervati was revens dat Thorbecke gekatit was tegeii de ontwikkeling vaii politieke
partijeti in Engelse ziti eit Nederlatid ketide iii zijii tijd dergelijke partijeii nog niet.
Het iniddel dat een Kamer(meerderheid) weI vrijstotid, waiit grotidwettig was, en
dat tiieestal atdoetide zoo zijii, was dat de Kanier liaar bezwaar tegeii de haiidelingeti
vati een niitiister bij ertistig verroog onder het oog des Kotiitigs bracht.
PARAL;RAAI: 4
THORBECK ES El(;EN MISL UKTE VOORS 1 ELLEN, DE 1111-OEVE

Hoe Thorbecke de ininisteriBle verantwoordelijkheid iti de Cirotidwet vati 184(l had
willeti regeleti, vitidell we iii de twee volgetide bepalingeti vati de Proeve:

Art. 67. derde lid: "1)e hoot-den der ilimisteritle departementen zijn voor de
ilitvoering der grolidwet eli atidere wetten, zooverre die van de krooti atliatigt,
verantwoordelijk."
1) eze bepali,ig betri,tde st.1.,tk u ndiKe ot-parlenietitaire illiii isteriele veratitwoordelijkheid.

Art. 158: "(...) 1)e hootileti der departeinentell vati algetiieeii bestuur (...) staaii
teregr voor den Hc,c,gen Raad wegens de misdrijveti, door hen ten aanzieil huniier

bedictiingeti geplecgd.- 1)eze bepalitig betrot- de strafrecliteluke mitiisteriele
veratitwoordelijkheid.
Deze twee bepalitigeti bevatten volgeiis Thorbecke al datgene wat iii de (;rotidwet
over cle iiistelliiig van de tiiitiisteriele verantwoordelijkheid behoefile te wordeti
gezegil. Het overige Zoll wat hem betreft de wet moeteii a,invullen. 6X
Thorbecke wilde heleniaal at-vati het parletiietitaire aatiklachtrecht Rgen tiiitiisters.
Hij wilde geeii OM-futictic bij de wetgevetide K.inier ot- zoals liij liet aiioniem
verwoordde in het Hamddjbd vati 17 jatiuari 184(1:
'Wie de i}itixisters zal kulineti satiklagen, tiioet de wet zeggeti. 1)e heer Thi,rbecke
heeft haar nietbutteii ii,ic,ilzaak Willell bitideii. (...)1)ebevoegdheid vatieelitak der
w·ergevelide magt aldu+ te lateil iii eeii loopen met die vali eeli publiek mitii teric otdic vati eetie kaliier vati bescliuldigitig, schiji,t otis Jaii meer daii eetie zwarigheid
i./V
onderhevig
Deze benaderingspoorde niethet f-eit dat erbij positieve millisteriele veratitwoordelijkheid geeli sprake meer kon zijn vaii her aatiklageti vati eeti minister. 1)e Kamer
zou hoogstens nog eeti rol als aailklager krijgeti als mitiisters de Strat-wet geschonden

'I.
69

A,Iliteel:tilillf, tweede uitgave, 1841, 1, p. 2(12. Iii hoeverre het Fratise stelsel werkelijk een
kopie geworden was vati het Engelse laat ik hier buiteti beschouwitig
Bric/il'isse/in.': 71,0rbc'cke, III, p. 543.
Bn"e/itissch,1,1: 77,orbecke, I l l. p. 544.
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het mitider belatigrijke uitwerksel vati

het beginsel en daarom juist niet de oorsprong vati de parlementaire verantwoorde-

lijkheid. Wat hij niet liet valleti was dat
"allen, Stateti-Generaal, publieke iiieenitig. drukpers, particuliereti, zicli, bij eetiige
bezwaar, raketide getioem deuitvoering, a.in de h oofileti der m it,isteritiedepa rte iii en-

ten te houdeti hebbeti. •,71
Met atidere woorden, Thorbecke splitste het sta.itsrechtelijke aanspreken afvan het

strafrechtelijke aatiklagen vati ministers.
U it he t Handrisbladartikel van 17 januari 184() kan, aan de hatid vati zijn toelichting
op de twee hierboven geciteerde bepalingeti vati de Proc ve, nader worden afgeleid

hoe Thorbecke zich de organisatie vati de niinisteriele verantwoordelijkheid had
voorgesteld, uitgaande van het onderscheid tussen het aaiispreketi en het aanklagen
1
v.in ministers. Art. 67, derde lid, van de Proeve bevatte het algetiiene beginsel van
de m iti isteriele veratitwoordelijkheid, grotids lag voor parle m etitaire en gerechtelijke

verantwoordelijkheid. Het stelde ten eerste dat allen, Staten-Gerieraal, publieke
mening, drukpers eii particulieren zich bij enig bezwaar rakende de uitvoering
(overtreding ofniet-uitvoering) van de Grondwet en andere wetten zich te houden
hadden aan de ministers. Het giiig hier om de norniale ministeriele aanspreekbaarheid, aansprakelijkheid of veratitwoordelijkheid iii het algemeen. Op de tweede
plaars bereidde art. 67 de wet voor, die volgens art. 158 de ministeriele misdrijveri
en hun straffen illoestomschrijven en die zou bepalen waarbij de verantwoordelijkheid der mitiisters voor de uitvoeritig het misdrijfeti de gerechtelijke vervolgbaarheid begon. De bedoelde nadere wet, die de grens tussen beide soorten moest
bepaleti, zoii doorstratbaarstellitig van daden, deze aanklaa gbaar tiiaken. Metandere
woorden het parlementaire amiklachtrecht veroriderstelde bij Thorbecke een
strafu,et.

Thorbecke zag iii 1839/1840 geen bestaansgrotid nicer voor de verlofconstructie
vati art. 177 (irw. 1815, waarborg tegen onterecllte vervolging. Daarom liet hij deze
achterwege in art. 158 Proeve,T, hetgeen aansloot bij een opmerking iii zijn
Aaitterke„ i„0.74

.Alet·met·,1 Ha,idi'Islil,id, 5 tiovember 1839, Bric/it 'isse/ing 77,orbed,r. 1 1 1. p.529.
' Bdi·/ii,mliti,9 77,i,rbc,-ki, III, p. 543.
2 Art. 67 Prot·ve: (lid 1 ) l)e Ko,iitig stelt tiiinisteriele departenienten iii, betioeint er de hoofdeii
van, eti o,itslaat die naar welgevallen: (lid 2) Hij roept. dit geradeii oordeelende. eeti (,f meer
van hell, tot bijworiitig der raadplegingen, iii den Ilaad van State. (lid 3) 1)e hoofdeti der
nii,iisteriele departemetiten zi in voor de uitvoering der grondwet eti atidere wetten. zooverre
die
vati de kroon athatigt. verantwoordelijk
'

Art. 158 Prect,t': "1)e leden vati de Statengetieraal, de hoofileti der departetiieriteii vaii

'

algemeeti bestutir, de leden van de Raad van State, de cotii,nissarisseti van den Konitig in de
proviticieli, staan te regt voor deti Hoge,1 Itaad wegelis de 111isdrijven, door heii teli aarizieti
hutiner bedieninge,i gepleegd."
Aa,itecke,lit,8 1839, p. 253.
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Nawoord
1)e ont\\'ikkelitig vati de mitlisteriele verantwoordelijkheid zou iii 1848 met tot rust
konieti. Thorbecke slaagde eriii 1844 eii 1848 evenmin in zijii positieve, itidividuele
ministeriele verantwoordelijkheid opge,ionien te krijgeii iii de Grondwet. De figuur
mukie wel deel uit vati de coticeptgrotidwet die iii maart 1848 door eeti cotiimissie
otider zijn leiditig was get-ortiiuleerd. Thorbecke werd echter buiteii de regering

gehoudeti en collega-coniniissieleden, die minister waren geworden: 1)onker
Curtius, 1)e Ketiipenaer eli Luzac brachten belatigrijke wijzigitigen iii het coticept
aaii. Zo sto nd eraaii vatikelijk in art. 53 Grw. 1848 niet '1) e Koningisotischendbaar;
de niinisters zijii verantwoordelijk', niaar 'De persoon van de Koning is onschend-

zijii verantwoordelijk'.Op zichzelikoii deze wijzigitig niet veel
kwaad, watit het lag voor de hand dat met 'Koiiing', de persoon van de Koilitig

baar, de 111inisters

bedoeld ·as. Maar als iliell deze uitleg cotiibincerile met de (buiten hetii oin ei
tegeti de ziri van Thorbecke toegevoegde) bepaling vati art. 54 Grw. 1848 'De
uitvoereiide magt berust bij de Koning', dan kreeg inen als uitkonist dat de
(irotid\\·et vati 1848 de gehele uitvocretide niacht liet berusten bij de persooti vati

de Kotiing. Art. 54 leek daarniee eeti onbepaaide iiiacht te introducereti, want waar
hield 'ititvoeretide Iiiaclit' op: Boveridien was twijt-elachtig ok- eeii iii ruitiie ziti
opgevatte uitvoerende macht wel uitsluitend aan de persoon van de Koning koii

toekonien. Wat te denken van de uitvoering door proviticies eti genieetiten? Er
volgde eeti scherpe reactie vati Tliorbecke:
75

"Ee,1 inlasschitig strijdig iiict het st,15el der C,rotidwet".
"Art. 53 (lees 54, PvV) is ee,1 groot val,ch woord, dat, gelijk iii Fra,ikrijk otider de
C harte, slecht5 rot tw·ijt-el, chicatie eli 111isbmik zal leideti.-"

Iii hetstelsel van Thorbecke stond Koiiitig voor Kroon, ofwel voor de gezamenlijke
Iiiacht van de Kotii,ig en de niinisters. De onivang daarvan werd volgens Thorbecke
bepaalit dour de optelliiig v.ni de 111 de C,rotidwet toegekeiide, bijzotidere reclite 11
(p. 17). 1)oor de toevoegitigen buitell heni oni van het driemanschap was, zo blijkt,
de precieze verhouding tussell de illacht van de Koning persootilijk en die van de
ministers verstoord. De combitiatie vati art. 53 eti 54 liet eeti i,itleg toe, a|sot-er ilog
steeds e £'11 1111 rge vati eige 11 ni ac lit was overgel.ite 11 ami de persoon va 11 de 0 11% h e tid-

liier opzet achter zat is ge,iiakkelijk te illustreren. Her illillistericVan Hall verklaarde bij zijii aa,itreden in 1853 dat de tekst van art. 54 -voor de

bare Koiiizig.

1-)at

11.aadsliecleti der krooti geeti doode letter moet zull
1)e gesi-hiedenis herhaalde zich. Zoali iii 1814 het stelsel vati Vati Hogendorp
vertroebeld raakte door toedoeii van Vati Maatieii, werd iii 1848 dat vati Thorbecke
vertroebeld door toedoell Vall het drieiiianschap. Het gevolg was dat tusseti 1848

eti 187() onduidelijk was wat ministerifleverantwoordelijkheidpreciesitihield. De
positieve nlitlisteriBle veratitwoordelijkheid vall Thorbecke bleet-daardoorotibegre-

3, Thorbecke. Bildrage h,1 dc her=ieni,W der Gn,nd,i,et. Leideii 1848, p. 16.

hicm, p. 18, vgl. Obsen,an·ur, III, 181 5. p. 37(1, aatigeliaaid iii hootilstuk 4. paragraat-4 oilder
7

L.C. Sutti,rp, F..4. pan Hall i·n : 1/lic <-i,itstiti itwitt'/i· lit:Linselen, An 15 terdai 11 1 9 32, p. 1 (17.
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pen en onuitgewerkt.7» Tijdens het eerste kabinet Thorbecke (1849-1853) kwwn
ergeen wetop de tiiinisteriele verantwoordelijkheid totstatid. Hetgetouwtrek over
die wet weerspiegelde het gevecht om de vraag of de (irondwet vaii 1848 uitging
van de individuele ot- de collectieve veratitwoordelijkheid.'" Daarom blect- het

uiteitidelijk bij eeti wet op de strafrechtelijke veratitwoordelijkheid.
Met zijn aanvullingen en wijzigingen in het ontwerp van de coniniissie van niaart
1848 (lees: Thorbecke) produceerde het drienianschap niet een uitgewerkt en
beredeneerd alteniatieivoor het stelsel vari Tliorbecke. Noch itit de tiieinorie vati
toelichting op de Grondwet van 1848, noch uit latere publicaties zou blijketi wat
het drietal precies beoogd had. Wat wel duidelijk was, was dat nien beoogd had eeti
verdere ontwikkeling in Engelse zin mogelijk te 111aken.
Tliorbecke was cr tegen het einde van Zijn politieke loopbaan kennelijk beducht

voor dat het stelsel van de Grondwet van 1848 zich m die Engelse

Zill ZON

otitwikkelen. Iii zijn bekende Narcdc uit 1869 zou hijeeii laatste pleidc,oi hozideti
tegeti aanvaarding vati de collectieve mitiisteriele verantwoordelijkheid:
'Meti gevoelt dat ik spreek vaii onze niodertie constitutiotiele Monarchie op
het vastelatid. Hetgeeti krachteiii particiii ieretigelsch gewootiteregt iii C; rootbritai,je
bestaat, eell Parlemelit met otibepaalde bevoegdheid. verineligilig vall wetgeve,ide
eli uitvoerelide magt, het Miliisterie vertegenwoordiger van het Lagerhuis eti eelie
partu, elders na te bootsen eli als wetgevende gedachte tot voorbeeld te nemen, ware
ecti erg inisverstand.

„Mil

Thorbecke zei iliet andere woordeii: bederfotis stelsel niet met de collectieve vorm,

watit die laat zich niet combineren niet de individuele vortii. Hij waarschuwde
vergeeti, watit Nederland zou vatiat- 1868 (een kleine 1()0 jaar tia Engeland, 1783)
in de politieke praktijk de vertrouwensregel aativaarden. De aanleiditig tot die
erkentiing werd niede gevornid door een laatste poging van de kleinzoon va,1

Willein I om, daarin gesteund door zijn niinisters, het koninklijk prerogatiet-vati
benoetiiitigsvrijheid van mitiisters te claimen ( de k\vestie Meijer). De K.inier
accepteerde dit niet en er volgde Katiierotitbinditig. Bij de Luxe,iiburgse kwestie
in 1868 rees eeti nieuw contlict tussen kabinet eti Kamer en week het kabinet.
1)aartiiee iiani de Kanier definitiet-de hoogste macht van de regering over. Aaii de
iii 1854 nog door Vati Hall verotiderstelde eigeti tilacht vall de KOtlillg Op groii d
v;iii art. 54 Grw. 1848 (de uitvoerende macht berust bij de Konitig) kwam Zo een
einde. Zo werd de vrees van Willein I eii Vati Hogendorp dat de Etigelse coiiibitiatie zou leiden tot de uitschakeling van de Koning bij Willeni III alstiog tot op zekere
hoogte bewaarlieid. Hoe dit ook zij, her gevolg vati 1868 was een sindsdieii
itihoudelijk (individuele vortii) ongercgelde, vaak louterpolitieke (collectieve vortii)
iiiinisteriele veratitwoordelijkheid.

' Ee,i otibegrepeii restant verdwee,i pas uit de Groiidwet iii 1983. Zie P.L.G. vati Velze,i,

'Thorbecke eti de niinisteriele verantwoordelijkheid in Nederland', Ali,lish·rifle
'
.li

1 'crant,twr,h·li,kiteid. Li ResponsabiliW .Winistknelh·. buiidel vati het Interuniversitair Centrutii
voor Staatsrecht, Studiedage,i Brussel, septeniber 1989. Atitwerpen 1991, p 193-244, p. 213.
Als vorige noot, p. 24,8-21(1.
Tliorbecke, Airlciticilt,zin· Rt'dept,crill,fc·ti, 6, (septe,iiber l 865 - fi:bruari 1866), Deventer, 187(1,

voonvocird, p. Xiii.
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De individuele eii de collectieve tiiinisteriele verantwoordelijkheid liggell heide
besloten iii otis stelsel, terwijl ze eigenlijk met elkaar botsen. Vortiit dit de oorzaak
vocir de periodiek terugkeretide onvrede over de werkitig Vall de miIiiGterifle
ver.iritwoordelijkheidi Verder c,tiderzoek tiiciet die vraag oplosseii. Iii dat kader kati
ook blijkeii of de waarsclitiwitig vati Thorbecke uit 1869, oridanks het grote
tijdrverloop <itidsdieti, nog beteketii< heeft voor de 21 e eetiw.
1-kii Haag. jatitiari 2()()5

CONCLUSIONS AND SUMMAILY
The question I set out to aliswer was whether the foutidations of- 111itiisterial
responsibility to parliament existed before 184(). This book shows that they did. A
modest, individual, Constitutiolial forni was already presetit iii Vati Hogelldorp's
1812 'Draft' t-or a Constitution, which was incorporated into the (:onstitutions of
1814 and 1815. The following summarises the text oil a chapter-by-chapter basis.
(:HAI'TER 2
VAN HOC;ENI)ORI"S MINISTERIAL. RESI)(1NSIHILI-I-Y

This chapter presents the individual tortii ot mitiisterial responsibility thit Vati
Hogendorp envisaged, by analysing his British nlodel (iti briet), his concept otsovereigtity, atid the genesis ofhis 'Draft'. These analyses lead to the conclusioii tliat
the 'I)r.it-t' was a written variatit of Great Britaiti's uriwritteii cotistitutional
tiionarchy adapted for the Netherlands, includitig a limited torni of- 111itiisterial
res p 01 isibility

Individual ministerial responsibility in Great Britain
Great Britaiti's iiidividual variant was a mode ot-interaction betweeti tiwiiarch and
parliatnetit tliat had ariseti iii practice. It was created atid inaintaitied by parlianient's
riglit to impeach itidividlial m i 11 isters beti,re th e House ot- Lords, actitig as a c ou rt

ofjustice. In the first halfot-the 17th century, the House ot-Commons clainied the
right to impeach ministers bet-ore the highest court in the land for unlawful acts otgoverniiient conitnitted by the kiiig, itivokitig the ancient adage, 'the King can do

o wrong'. The principle of the king's inviolability thus became the basis for
individual niinisterial responsibility. The actual trial and execution ot- several

ministers t-or the king's unlawful government acts in the 17th century brought
hoine to successive ministers the vital itiiportance ot avoiding atiy s,ich acts whether conimitted by themselves or by the kitig. By 17(3(1, a serious threat of
impeachnient had beconie sutticient grounds for a niinister s resignation. No actual
impeachliietits took place for the tillie being, so that the House ot- Lords' judicial
task reniaitied purely theoretical. Meanwhile, iii the absence offixed rules, the right
of iinpeachnient had spread to cover all acts coinmitted by tile king, so that
mitiisters could also be inipeached for utipopular but lawful governnietit acts. It had
theret-ore evolved from an instrument ot-the criniinal law to a purely parlianientary,
and hence political, mechatiism. Froni then on, the political position ot-a niajority
iii the Commons decided whether or not a minister could remain in office. Iii other
words, ininisters now had two masters. Their coiitinuation in office was dependent
011 the kitig atid 011 parlianletit, whicli tiieaiit that they had to keep 011 good tertils

with bodi.
This deployiiient ot-replaceable initiisters as butTers atid 'shock absorbers' betweeti
kitig alld parlianient had a number ot-obvious advantages. First, it meant that the

C:oinnions could compel the government to keep within the law. An unlawful
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govertinietit act wotild lead to the itiipeachnie,it or dismissal of the minister
respotisible. The pressure thus brought to bear upoti the king atid his ministers to
refrain fro!11 11,11.iwful acts h.ad a great prevelitive atid purgative effect oii govern11ient. Secotid. the threat ot-itiipeach,11eiit created an opportunity to 'pi,nish' the

go\·ertiiiieiit ti,r migtakes atid the abuse of legititiiate porker by meatiG ot- tlie
mitiister's difiiiissal. Third, iii this wav, parliamint could influence and modify the
kiiig's policy througli his mitlisters. Iii short, the right ot-itiipeachment pronioted
cooperatioti between kitig and parlianietit and served for a hundred years, through
t h e ri p l a c ea b i l i tv ot- i i i i i i i s ters ( 1 6 8 8 - 1 7 8 3), as a p eace fu l m ea ti s o f reso lv i, i g c 011 fl i c t .

Collective ministerial responsibility in Great Britain
Froni 1783 oiiwards. relatintis bet\\·eeii tile Kitig (,f-Great Britaiti and Irelatid, his
mitiisters. atid parlia!1ietit ziliderwetit radical cliatige. hi 1783, ti,r the first tillie, a

prospective prime niitiister (Lord Portland) denied the king's right to choose
go\·crii,iietit 111itiisters - as a cotiditioti of his acceptatice of-the post. This placed tlie
king 011 the fidelities, tlie pritiie tiii,lister was 110K the governtiietit leader. It also

tiie,int tliat mitiisters were Iio longer itidividually accoutitable to tlie king and to
parliatiierit. Itistead. a forni of collective mitiisterial acc:c,Lititability to parliament
arose. as a result ot- which sitpreme power was thericeforth vested iii parliainetit
rather thaii the king. To dilililliSh their vulnerability to motions oftio cotifidence,
tiiinisters woi,ld gtart actitig collectively in parlianictit, utider the prime minister's

leadersliip. 111 this tiew cotistellatioti, mitiisters were dependent only oil 3 cliatigeable - parliatiietitary niajority for tlieir continuation iii office. 1,1 the
Netherlatidc, thi< 110-cotifidetice rule has beeti recog,iised si,ice 1868.

Van Hogendorp's variant
A i iticipatin g the tillio n of H (,1 latid with Belgi u ni iii 1 815, Van Hogendorp'£ 1) raft

liad taketi accot„it ofthe pofsibility that iii the Netherlatids too. the collective form
of-mitiisterial respotisibility might devel(,p. Sitice the Belgiati populatic,ii was then
about double that of Hi,11:Iiid, this woi,ld swing the balatice of- power tlieir A·ay
Assuniing that they possessed a per,iianent tiiajority iii the House. they wotild be
,able to transfer the kitig's pc,wer to the Lower Hotise, through the illitli9ter9. atid
heiice establish a hegeni„tiv over H(,Ilatid. Van Hogendorp therefore iticluded in
liif 1 ) raft (- o Iifticti tioti a variatit \\·ith (,u t th e ritle th at the ki iig was inviolable, r\·11ich

iii Great liritain served as the basi for ministerial responsibility. Instead. he adopted
a priticiple froni tlie Burgundia,1 era. wliich he lield to be still applicable, wliereby
ministers, rather th.iii the sovereigii. were liable for prosecution for unlawftil acts
perpetrated by the sovereign. He conibi,ied this aticient principle with parliatiietit's
right to inipeach nrinisters. 111 this way, he hoped to create the same atiticipatory
niechanistii that had proved st,ch a betieficent itifluetice iii Great Britain from 1688
to 1783. The omission from the 1) raft of-the rule that the king was in \·iolable mealit
that the direct visibility of his variant relied heavily on his impeachment clause.

Becatise of ati unfortunate set of events, Vati Hogendorp's entire plan misfired.
First, the uniciti with Belgiu!11 turned olit ditTere,itly th,iii ti)reseeri. The Congress
of-Vientia rejected Holland's conditic,ii fi,r accepting Belgiuiii. iiatiiely the tratist-er
of additiotial - Protestant territory frotii (;ertiiativ, to create a mitiinial bal,ince
-
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between Catholics and Protestants. Second, ati analysis ot-the consultations in the
Cotistitutiotial ('.0111111ittees 01'1814 atid 1815 reveals thaL colitrary to Val, Hogetidorp's intetitiotis, the explicit 11iention c,t-parlianient's right to itilpeach niitiisters

,ras left out. Third, the first published theory of ministerial respoilsibility, by
Betijatiziti Constatit, taking the kitig's itiviolability as its basis, h.id rapidly becotiie
popular iii Belgium. These three factors cotiibined to proditce ati atiibiguity iii the
C:onstitution ot' 1815. The text could utiwitringly be cotistrued as iticluditig
precisely the doctritie ot- collective miiiisterial responsibility that was believed to
pose such a liazard. Kitig Williatii I dill not realise this wiltil rolighly tlie tinie at
whicli tlie Cotistitution entered into effect, iii August 1815. He was probably
gripped with tear at the prospect ot-a British-type Ketiatio. Since the text ot-the
Cotistitution had already been adopted, lie could 110 longer opt tor the individital
tonn and at the same time reject the collective ti)rin. True, the individual torni was
implicit iii the 1815 Constitution, but ifhe recogii ised it, lie would be unwittingly
leaving the door open tor the collective form. By virtue ofilecessity, he therefore
opted to deny ministerial responsibility to parlianient iii any shape or fortii. This

cotistituted the prelude to the dramatic events that culniinated in Belgium's
secessioti iii 1830. It should be added that the Catholic, liberal Belgiatis made few,
it' any, atteiiipts to t-ortii a bloc witli a view to establishing a Belgian hegetiiotiy iii

the period 1815-1830. Contrary to Williaiii's belief-s, a British-type developmeiit
,as not iii fact inevitable at all.

CHAPTER 3

TIlt 1-liEORY ()1·13ENJAMIN C:ONSIAN-I
This chapter presents all analysis of Benjaniin C:onstaiit's thec,ry and ati impressioti
ot its reception iii Fiaticeiii 1814-1815. The evideticesuggests that the Freiich too

itiitiiediately experieticed proble,iis witli the diftgretice betweeti the iiidividual and

collective foriii ot- ministerial respotisibility. Like Vaii Hogendorp, Constatit
accepted otily the individual tortii atid rejected the collective form. This did not
nile out the possibility ot- the development of tile latter iii France. The Freticli
Charter of 1814 t-orniulated a combination of principles correspotiding to the
lill\\'rittell British model. Whether or not this would lead to the collective 1-orili

would be decided by parliamentary practice. The s.ime British combinatioti of

principles could be read as implicit iii the 1)utch cotistitutioti ot- 1815. So by
upholditig the validity ok-the British cotiibination, Constailt utiwittingly returiled
to tlie Belgiails, iii theory at least, the possibility of the British illodel that Vati
Hogendorp and Kitig William I had been so deterniined to deny thetii.
C HAI'TER. 4 D E OBSER I',47'El'R AN I) -IHE R.EJEC'I ED IZEVISIC)N OF -1 H E

C:ONSTITU rl()N „F 1817

The Southerti liberals, through their primary mouthpiece, the Obsen,ateit r, whose
editor-iii-,-hiet\v;is the writer atid lawyer l'ierre Fratigois vati Meetien, deinatided

even before the establishment of the Kingdom the recognition of individual
tiiinisterial respotisibility. This iniplied that - inspired by Constant's theory - they
took for gratited the principle ot- the king's inviolability, which meant that initiisters
could be held accountable to parliament for all government acts. This position only
stretigtheiied William in his opposition. From the opetiing ot the new session of the
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States-Getieral in October 1815 onwards, it becaine clear tliat the ministers were taking
reflige behitid the kitig, atid iii Febiliary 1816, Minister Six van Oterleek openly denied
the existe,ice ot-niinkterial responsibility in the Lower House. The Belgiatis, who were
itiitially utiaware cif Willia,11's fe.irs regarding a British-type Scetiario, tried iii vaiti to
chmige hif positio,i iii the years 1816-1817. Later, they gradually realised what William

was really afraid of hi the tiieantitiie, the kitig cc,tild only perniit himself- to detiy
mi,iisterial respotisibility altogetlier because tpoin 1816 onwards, the Northeni half of
the Lower H(,use, ti,getlier witli a le„· straw meti from the South. tolerated it. N(,rth
atid Scitith had 1-ortiied blocs ill tile House iii response to the more ardi,ous fiscal regitite

that Williatii had i!1iposed on the North, but with which, to the North s great
hidignatioti. the Soutli was tionerlieless dissatisfied.
A severe fatiii!ie in 1816.that the North exploited to enrich itself iii the Sc,utli's view,
chilled relatiotis between North and South tc, the botie. This conflict helped to obscure
the reasotis ti) Williatii'f detiial ot- ministerial respotisibility. To the uiiitiitiated and to
orditiary people iii the North, it was sufficient to argue that tlie king must be supported
iii every way against the zii,grateful, avaricious Belgians, lest still higher costs be incurred

oil the Solith's accomit. The debate with the governiiient about the nature of the
Colist,tiltional fysteiii, abolit mmisten,11 respo,isibility. Mid about gi)verninent policy ill
the years 1815-182(I. which sliolild have beeticonducted iii thi Lower House, did not

Tlie Northeni lialt-oftlie Holise effectively gagged itself-iii relatiori to
the ki,ig hy acqi,iescing iii his detiial of lilitlisterial responsibility, which virtually
take place there.

par.ilysed the Lower House as a whole. The debate therefore shifted predotiiinantly
fro111 the Holise to tlie press. ·liere it was coidilcted to a large extelit betweeti
.Iiiotiy,iious g ,verlitiietit tiewspaperG atid motithpieces of the liberal opposition, the
m<,st hitliietitial of Wllic h was tlie Soilthem (_)1,servati'tir.
William 1 misjudged the situatioti. The Belgia,i liberals were tiot iii tact seekitig, as he

thought. to achieve the collective ti,nii of- ministerial responsibility or a Southern
hegeniotiy. They watited equal treatinetit fi,r North and South atid legal protectio 11
froill litilawtill goverimient .lets - matters sce,1 as urgeilt sitice the reut]ion. since
Hollatid's laws liad beeti itnposed frotii above, producing nuinerous cias hes with the old
Belgiaii laws. Since Sotithern cozirts did liot dare protiolince oii goverti,iietic acts. e\,eii
thotigh the Co,istitutioii of- 1815 gave thetii jurisdiction to do so, Soi,themers eartiestly
watited parliatiietit to provide the nec ess.in. |ega| protection. But tliis presupposed that
the mitiisters coticerned could be called to accoillit. The detiial ofniiiiisterial responsibility blocked this path. so that citizetis atid coni,iiercial fimis had tiowhere to seek redress.
Liberal lawyerf sucli as Vati Meetieti detiiotistrated thif injustice iii legal proc-eeditigs and
submitted petitions to parliameiit in a,1 effort to place the tieed for the recogi,itioii <,t111itiifterial respotisibility 011 p.irlia,iie,it's agenda. Thif put William under pressure, and
he exatiiitied tlie scope fi,r c-oriipromise. In 1 8 1 7 lie took itifoniial sozitidings in the
Soutli to fi,id out it-Belgi.in liberals would be Gatiffied witli a litiiited fonii of- mi!1icterial
responsibility as proposed by V.iii Hoge,idorp, but his off-er, which held out the prospect
ot- a re\·ised Ccitistitution, was rejected. Williaiii prcibably cotistrued the rejection as
evidence of-the Belgians' hiddeti agenda. Iii any case, he was iiot prepared to illake atiy

more concessions, and in the eiisuitig iinpasse he felt compelled to persist iii his
whc,lesale denial of ministerial respotisibility. hi juctificatioll, he took pennaiierit refitge
ill tile concept of- what was essentially absoli,te moriarcliy. as espoused by his justice
111itiister, Cornelis Felix van Maatieii.
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Van Meetien was to elaborate C ,tistatic's tlieory at letigth iii a series ofarticles ti,r the
C )1,serv,ite,ir, which atiioutited to a virtual cotirse ill colistitutiolial law, specifically for a

collstitiltiotial 11101]archy. Froin 1815 011wards, tile Observilkitr eticoillitered cotistalit

harassnietit by the government. The editors refused to succutiib to this intimidation.
however. With unnitlled digiiity they published a steady streatii ok-pieces lanibasting the
gc,vernillelit'S unconstitiltional practices atid the liiatiipulation atid Cliaos in the Lo\ver
Ho,ise ot-parlialnelit froill 1815 till 182().
(:HAI'l'ER 5
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Accorditig to Van Maatien, the king's power t<>ok precedence over the Colistitlition.
He reasoned that the king had acquired absolute power iii 1 )eceniber 1813, because the
people had recognised hini as their sovereigii prince. Willianis oath did not, thereti,re,

nieati that he was boutid by the Constitution; the Constitution was a voluntary
restrictic,n of what was iii principle his absolute power. Utitil mid-1816, Williani
cotisidered it too risky to etiibrace Vati Maaiieti's absolutist ideas. He did use Vati
Maatieti's tetideticy to maxiniise the sovereign's power, however, duritig tile coilsultations ofthe Coiistitution Committees of 1814 and 1815. Since Van Hogendorp avoided
any debate with Van Maanen on niatters ot principle at these meetings, botli coniniittees witnessed a shadowy struggle between two rival concepts ot- power: tlie old
Republicati concept according to which sovereigticy was by its nature litiiited (Vati
Hogendorp), atid the 'new', theoretically absolute sovereignty (Van Maatieii). The
ittisuspectitig Belgian conimittee nietiibers were the victiiiis, iii 1815, ot-that tilispoketi
clash of principles. Tnisting iii tile chairnian, Vaii Hogendorp, tliey agreed that it was
mmecessary to iiiclude aii explicit clatise on parliailielit's right to itilpeach 111iziisters. Vati
Maatieti, 111 his tervour to aniend the Constitution to give the kitig absolute power, had
already ensi,red that there was no inipeachnietit clause iii the C:oilstitutioti C otiitiiittee

of 1814. He did not utiderstand the purpose of the inipeachnieiit provision iii the
'Draft: and by reti,niiulating it, gave it ati entirely differetit gist. Van Hogendorp failed

to tiotice this and accepted the retonnulatioti; he thus miwittitigly pertiiitted his
itiipeaclinietit provision to be dropped from the C:onstitutiolls ot- 1814 atid 1 8 15.
According to Van Maatien. the absence ot-such a provision ilieant that tile kitig's power
had no upper limit. This interpretation wrongly failed to take account ot-the cohesivetiess between the provisions and the priticiples ot- the 1815 C:olistitution incorporated
itito them. William realised that the claim to .1 theoretically absolute power Coilld not

be sold to the public, either iii tlie South or the North. He theret-ore waited until i,iid182(), after his teii-year budget t-or the period 182()-183(1 had beeti approved, bet-ore
toniially alli,ditig to it. Neither then tior at ally later stage, however, was he wliolly
torthright about it. Vall Maaneti declared to the House iii 18211 that the king was not

boutid by the Cotistitution in matters that were tiot regulated by it. Tliis wrongly
created the suggestion that the king was bound by tile (Zonstitiltion iii other inatters.
This was not the case, since by construing the Cotistitution in a purely literal sense, as
prescribed by Vati Maatien, he could appropriate virtually unlimited power, otie step at
a titize, utihatiipered by the paralysed Lower House.
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Wheii the Soi,ther,1 liberals rejected Willicim's itit-ortiial coinprotiiise iii 1817, tile
Northerti liberals f-cared a cri is. After all, their rejectioti meatit that the lack ot-legal
protectioti iii the South would persist. Joiav |)allie| Meyer. secretary to the 1815
(Zotistittitic,11 Ci„i,mittee. tliereti,re published a pamphlet propositig the appoititii,etit of-a provisiotial Supreilie Court. This Coi,rt would be able to create a system
o fle gal protecti 011 fo r private iii di viduals again st th e go vem iii ent a ti d h ence relieve

the pressure iii the South. Meyer argued iii his patiiphlet that the (:otistitittioti of
1815 \,·.is pretiiiced (,11 the separation ot- powers. which presupposed that tile

legislators of the C.o,istittitioii liad wanted aii itidepetidetit Stipretiie C:ozirt th,it
c utild liear cases itivolving wrongft,1 government acts. This iii turn implied that the

Suprenie (:ourt could quash tile kitig's acts. Meyer's view was based on Vati
Hogetidorp's coricept of sovereignty, which was dianietrically opposed to Van
Matitien's. Furthermore. his proposal could pave the way for parliametit's right to
illipeach millisters t-or utilawft,1 governiiletit acts. iii other rr ord< fc,r i,idivid„il
tiiitiiQterial responsibility. The govimment tlierefore kept Meyer's prop(,fal linder
wraps. aiid tio provisiotial Suprirme (:ozirt was appoitited.

Protiiitietit liberal Nortlier,1 metiibers „t- parlianient, such as Danifl vati Alpheti,
were clearly conriiiced ot- the incritability ot- recognisitig itidividual ministerial
respotisibility. Eve,1 fo, they were soniehow persuaded at the end of- 1817 or the
begititiitig of- 18 18 to acquiesce iii Williatii's cotiiplete detiial of-the doctrine. This

miatit tliat they would theticeforth have to remain silent 011 the subject in the
House. They were evidently afraid that that the lielgiatis niight use the doctritie
igaitist the North, otice they had procured its recognitioii with the support ofso,iie
Northerii parlia,11etitariatis. Frot„ 1 8 1 8 otiwards, there was

a

taboo atiiong

Northertierw Oil discilssitig the doctri,ie. The resultilig fictioil of mitiisterial noilrespc,tisibility tiieatit that Northerti parliamentariatis could otily criticise the kitig
hinicelf. Criticism of this kitid was counter-productive. because it played directly
ititi, tlie hatid ot-the Belgia,i halt-ofthe House atid weakened the king's positioti.
So the Northernerc had little choice but to avoid openly criticisitig the governmetit
alt(,getlier.

The South cotititiued to reject tile deiiial of miiiisterial respo,isibility, arguitig that
it \\·a, :rholly illogical. After.111, tlie C-onstittition presuppc,sed that tile gover,1,1ie,it

was boutid by the law, a,id by itiiplicatio,1 it should be possible to conipel its
adherence to th, law. It was telf-e\·ide,it that the kitig cozild liot be held persotially
reGpotisible for wrotigfiil actf atid that his miIiisterQ were respotisible for theiii. Iii
the Sotith. a group ot-liberals therefore cotitititied to assunie tliat the individual

forin ot-tiiitiisterial respotisibility for litilawfill gokertitiietit acts was illiplicit iii tlie
Cotistitutioii of 1815. Si,ice they were utiable to persuade the kitig. throtigli the
Hoiise. to recogriise the principle, they pitined their hopes oti the Supreme Court.
Their efli,rts to set up such a court therefore became the vehicle through which
they fought to procure the recogiiitioti of individual niinisterial responsibility.

CONC-1 USIONS ANI) SUMMARY
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Tliey based their views on three provisiotis ofthe C'.cinstitutioil, ill Coltibitiatioll: the
oath that ministers swore on the ( :ollstitlition, the constitutioila| separatioti ot
powers, atid tlie desigtiatioti oftlie Supreme Court as the independetit adjudicator

over tiiinisters' crimes. As sooti as the Supreille Court was set up iii accordatice
witli tlie Constitittion, they believed, it could bring 111itiisters to justice. The
Supreilie Court failed to tiiaterialise, however, atid the South, which had such high
expectations of the tiew institution, pushed t-or its establishtiient with increasizig
urgency. This delay becatiie the chief botie ot- cotitentioii betweeii North md
South, and led in 1821) to a confroiltation between the South and William I.

Second showdown on the denial of ministerial responsibility, c. 1820
Iii the period 18 19-1821, William had ditticulty retainitig overall cotitrol. The
tetisiotis between North and South placed hitii under such strain that he believed
(wrongly) that a plot was brewitig to oust hiin. Matters catiie to a head witli tile
threatened loss, in 1819, ot-the time-hotioured support ofthe Northern halt-ot'the
Lower Hotise. The North was no lotiger prepared to accept the 1816 tariffsystetii
that favoured the South. By promising to adjust it and by ostensibly adopting a
different systeni iii 1821, Williani matiaged, with ditticulty, to defuse resenttiietit
iii the North. Meatiwhile, during the deliberations on the ten-year budget at the
beginning ot-1821). the South inade its acceptance ot-the budget contingent o,1 tile
creation ot' a Supreme Court. The represetitative tor Nanien (Nainur), Fratigois
Pirsoti played a key role here. He headed the Belgians' second iiiajor attack 011 tlie
detiial ot- ministerial respotisibility, after the first (in 1815 and 1817) had Failed to

produce results. Pirson saw through the tactics employed by William atid Vati
Maatien, and Jared to assert publicly what was at stake. William was t-orced to
pledge that the Supreme Court wotild be created. The Belgians tr,isted his proin ise,
and approved the ten-year budget. But the draft legislatioti ititroduced after this still
did not contain the indepelident Supreme Court they so fervently desired. liistead,
i[ provided for a subordinate tributial, which the House rejected by a resouildilig
iiiajority. The Belgians had been deceived by the govertinietit. V.in Miatieti, who
had realised sitice 1816 that the separatioti ot powers and ati indepetidetit Supreme
Court were incotiipatible with the Coiliplete dellial ot-nlinisterial respotisibility, was
not detlected frotii his systeni or his tactics. He held that the Belgians had iii t-act
been offered what tliey had beeti proniised. They had not itisisted on the new

Supreme C:ourt being independent of the governnient and the adniinistrative
authorities, nor did the Constitution, as construed by Van Maaneti, niake atiy
provisioti for such an institution. The failure of this second attempt to secure tile
recognition ot- itidividual ministerial responsibility dashed the Southern liberals'
hopes ot-securitig such recognitioti iii the short terill. Furthermore, the Belgiatis'
defeat iii the new tax legislation ot- 1821, which was more t-avourable to the North,
broke the strength ot- the liberal opposition for years, utitil 1828. Pirsoii was tiot
returtied to parliatiietit iii 1823.
(ZIIA VIER 7
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The struggle over the tariff system in 1821 had polarised the Northern atid
Southern blocs iii the I.ower House niore than ever. This enabled William I. who
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corild L-otisequeiitly cou,it on the uticotiditional support ot-the Northern bloc, to
extetid his 'pre-co,istitutiotial p o,ver' undisturbed. A hii ost sitii u |tatieously with Van
Maa,ieti's first opeil avowal of- the kitig's pre-cotistittitional sovereignty, in 111id182(1. the freezitig of relations betweeti the governinent atid the Lower House that
h.id pres·ailed sitice 1817 was given a fortiial basis. The 'royal decree oii intorm:itioti' ot-8 Ji,iie 182(1 forbade 11ii,iisters to allow themselves to be ititorined by the

House. With this decree, the strictly literal interpretatioti of tile C:oilstitution,
\\ 11icli left tic, scope ti,r coc,peratioti between the king and the House, becatile
official pc,licy. Willia,11'5 power was tiirther expanded iii 1822 when the Conflicts
Decree iii d tile Aiii ortication Syndicate Act becatii e law. The '(:011 licil ot-Ministers'
that was established iii 1823 drove the ministers and the kitig still furtlier apart. aiid

ftirther miasures were taketi to centralise executive pi,werill 1824 a,id 1825. Not
Lititil 1827 were tiew bills ititroduced oii tlie jitdiciary atid the Supreiiie C.otirt, atid
n·heti they catii e they were nit,cli like those of- 182(). This tinie Vaii Maatieti openly

opposed the eparation ofpo,vers, atid iii 1827 he secured parlianienfs approval of
a Suprenie (-(,urt that was depetidetit 011 the executive, despite the oppositiciti (,f
<c),iie. Froiii a pzirely fi,rnial poitit ofview, the p )wer of-the kitig. atid lietice ofthe
gi,vertiiiielit. tio,\' appeared to take precedetice over tlie courts. and heilce ot the
Cotiftitutio,1. Since the St,preme (:ourt expressly lacked the jurisdiction to review
tlie lawfuhiess ot-govertiinetit act . 111itiisterial responsibility for such acts was ruled
out. No init,iediate consequences ensued. however. since the Supreine Court
\\ ould not actually be established illitil the system of national legislation was ready,
atid this would take years to pilt ill place. The f(,rnial completion of' the strilcture
ot-pre-coiistittitiorial purr,er, iii ijiid-1827. ,i·a tkillowed by a second prese,itation
ot pre-cotistitutic,11:11 for·ereigtity to the Lo,ver Houfe iii 1)ecetiiber, by iliterior

niitiister Vati Ciobbelschroy. This ti,iie. utilike iii 1820, the House was giveii a
ge,ieral explaiiatio,1 of-wliat this doctrine itivolved. Accorditig to the mitiister. the
Colistiti,tion could be divided into two maill parts. Iiamdy powers that the king
c oijld exercise dorie, atid powers that he could exercise oiily after Colisultations
with the States Cieneral. It- the kitig tieeded motiey he always had to colistilt tile
Hoilse, but getieral consultatiotis were untiecessary if 110 state expenditure was
itivolved. Sitice William I by tlieii had iii secret acsumed full control of the state's
coffers. throtigh the Atiiortisatioti Sytidicate. lie no longer had to cotistilt the House
at all. eveti for million-guilder pr(,jects. It began to dawn oii the Northern liberal
parliame,itaria,is that William's .ibsolutis,11 was getting out ot-hand.
('1 I A i'l ERS 8 ANI) 9

THE OFI:ICIAI. 1)ENIAL OF MINISIERIAI. RESI'(iNSIBILITY BY
VAN MAAN EN IN 1828 ANI ) IlY Wil l.IAM I 11 IMSELF IN 1829.
From 1826 0,iwards William solight to gain power over (:atholic ediicatiotial atid

other institutiotis iii lielgiutii. This drove the Southern Catholics and liberals itito
one another's arms, and in mid-1828 a Southern Union was forged. When the king
opetied parliatiietit iii October, the Utiion lau,iched a frotital attack on the denial

ot- mitii,terial responsibility iii parliatiietit. Minister Van Maatieti responded by
asserting iii the House. in 1)eceinber 1828, that niinisterial responcibility was a
doc-tritie alien to the Dutch syste,ii. This repudiatioii provoked a stc,rin of protests
iii tile Sot,th, aiid the doctritie elided up oil the agetida of busitiess to be debated
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ill tile Lower House ar the begiiinitig ot- 1829, as part ot a petitioil movetiient.
Southerii parliatiietitariatis seized this opportullity to chatiipion 111itiisterial respotisibility, and for tlie first tinie tliey received opeti stipport frotii tlie Nortli. A stii.ill

group ot-Northern nienibers, led by Lodewijk (:aspar Luzac, opeiily advocated the

statutory recognition of the doctrine, bringing a parliatiientary niajority for its
recognitionind introduction within reach. The House also cotidetiined the lack okregtilar exchanges betweeti itselfand the govertinient.
William realised that lie had gone too far, and radically changed course, makitig one
conceSS i011 after atiother to the South. The crisis iii which he t-ound hiinseltworsened when his draft ten-year budget t-or 1830-184(1 was rejected by a large
niajority iii May 1829. For the first tinie, he turtied to the Council of Ministers for
help, and agreed to reitistate nortiial exchatiges ot' int-ormatioti betweeti the
govertiment and tile House. 111 the tiiatterof mitiisterial respoilsibility, however, lie
reniaiiied iniplacable. Meatiwhile, a public debate on this subject had .iriseti iii the
South, while Northern publications too called ti,r recogtiition atid ititroduction ot
the individual forni. Few ifariy voices were raised iii Favour ot-the collective torni.
As 1829 drew on, William's ilially coilcessiotls to the South were boutid to conie
to ati etid. On 11 Dece,iiber 1829 canie the moiiient of truth, whell William took
a public stand on the iss,ie of ministerial responsibility. Ill his notorious Royal
Message, he

persisted iii denyitig mitiisterial responsibility, itivokitig his 'pre-

cotistitutional sovereigtity: This personal repudiation opened the Belgiatis' eyes for
good. The 11.oyal Message dill not imtiiediately trigger a rebellioll, but it did turn
the South e" masse against the reginie. A direct consequence was that the South's
fury was now directed at the king iii person rather thati otily at his tiiitiisters.

Although the Southern press launched a frontal attack on the foundations otWilliam 's power in january 183<), the king was intratisigent. He also kept iii place
certain policies that were fuelling the Belgiatis' resentitient. Th,is an extreniely
insecure and critical situatioii dragged on in the first lialt- of 183(}, atid the July
tiprisitig iii Paris provoked a groutidswell ot- support iii Belgium. The ftise was
ignited iii Brussels, and tile rebellioii against the reginie spread throughout the
Soiith. The secessioii was soon ati irreversible t-act.
(-IIAI"I-RIt. 1(1
MINISTERIAL 11.ESIV)NSIBII.1'rY IN 'I'HE NORTH AFTER BELI;IUM'S SEC:Eftill)N

Iii Septetiiber 1830, otily a month after the secession, Vati Alpheii and others
revealed iii the Lower House why there had beeti such a taboo iii the North on
mitiisterial respotisibility since 1817. The t-ears of Belgian hegetiiotiy were now
dispelled; the Northemers felt they were finally rid of the Belgians Witll their
excessive demands. This also cleared the way tor the recogiiition of individual
mitiisterial responsibility in the North. The new situation called t-or changes
wliereby the king could heticeforth be served by able ministers, who would be
accountable to parliament (in other words impeachable) for aiiy unlawful acts. So
from Septeinber 1830, Williain tound hiniselfunder pernianent pressure froni tlie
North this time - to recognise the doctrine. He would not give way, however, nor
would lie resigii hitiiselt- to Belgium's secessioti. To win titlle, he promised tile
House iii Jatiuary 1831 that he would investigate the scope fur mitiisterial respotisibility as part ofthe necessary revisioti ot-the C'.oilstitutioll, but that was all.
-
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Ily declaritig war on tile 'revollitionary' Belgians later iii 1831, Williatii tiianaged
to litlite the North behind the throtie and hence to remove mitiisterial respotisibility froni the agenda. Thus lie prolo,iged his strategy - though alotig differetit lities ofholding Hollatid hostage on 13elgititii's account. This gave hini .iii excuse to contitiue
to deiiy mitiisterial respo,isibility durilig tile subsequetit long state of siege. until 1839.
Througliotit this period lie eimply held fast to his pre-cotistitutional sovereignty and

exercised \·irtually Litilimited power. The tiomialisation of relations between the
goveniiiie,it and the House fi,r \\·Ilich prc,vision had been made in a royal decree
protiiulgated iii Jant,an· 18.31) completely tiailed to m.iterialise.
(I! I A I '-1 1-11 1 1

Ti-1(11111EL'KE ANI) MINIS'IERIAL RE:51'<)NSIBILII Y 1822-183().

British histon· was among the siibjects that Thorbecke had studied iii (ieniiatiy, and it

was probably then that he had beco,iie acquainted with the doctrine of ministerial
respotisibility. As a professor iii (:hetit (1825- 183()) he certainly had clear views mi the
itidividiial verfic,11. His lectitie tic,tes reveal that he spoke with strikitig brevity a,id
reserve abotit the subject with his students. however. Notwithstatiditig his five years iii
lielgiutii, Thorbecke appears ti, have coinpletely inissed, or deliberately igtiored. the
Belgian receptioti ofC'otistatit'f tlieony There is no evideiice tliathektiew Van Meenen
or read the Obsc·ri·ati·itr. For Thorbecke the consolidation of the young kingdoin was
paranioutit. because, like Vati Hogetidorp. he thought that peace in Northerti EL,rope
hitiged o,i it. Even so, lie did not blindly accept even·thitig the goverti,iietit did iii the
182(ls. 117111iediately atter lielgititii f secessioti, Thorbecke was one oftiiany meti who

proposed to Willi.im, iii publicatiotis and elsewhere. that lie should introduce a t-orni ofitidividual mi,iisterial responsibility atid reitistate the regular irifluence of the StatesGetieral. Bilt three pleas t-ell c,ii de.if ears, atid iii 1833 Thorbecke ttimed to a more
academic approac11. Iletweeii 1836 atid 184(1 he m.ide aii iii-depth ftudy of the 1815
Croilstitutio,i. Like the Belgia,1 liberals, he gave a positive interpretation to the absetice
of atiy „ietitic,!i of the doctrine iii the 1 815 (:on titutioii. and held that the liritish
model was implicit iii the text. This 111.ikes it plausible, iii retrospect. that it was otily tlie

stippc,rt of tlie Northern bloc iii tile House. .ind tiot any otiiissioti or flaw iii the
Constittitioii, that etiabled Willia,11 to detiy tlie existence of- mitiisterial resporisibility
betweeti 1 8 1 5 atid 183(). A f-ew tiionths atter his .4,1,iterkc,ii,le (,1 de (:n,itd,1,4·t (

1

839),

Thorbecke finally published his theory on this doctrine in sotite an(,tiytiious newspaper
articles. He iticluded a specific provisioti oti it i,1 his 1 84(1 Draft of a new Cotistitutioti.
Like Van Hogendorp, Thorbecke concluded that the original British individual versioti
of mi,iisterial respotisibility, practised beti,re 1783, h.ad becotiie derailed, which lie
blatiied oii tile tili|ure tc) place it 011 a stattiton' basis. Thorbecke eriutiierated instances
of the abuse ot-the doctritie iii Eriglatid, atid rejected tlie collective forin. He presented
a tiew, positive approach: a stibsta,itive, individual Iiiitiisterial recpotisibility for the
tiIlfiliTietit of goals that had been agreed witli the Lower House beforehand by act of

parliatiierit. Iii this fortii, it represented the ti,u,idatiotis of illoderli niatiage,iient
respotisibility.
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Tlil: 184() REVISIC)N ()I TTIE (:ONS'1'1'I'UTIC)N
Iii 1839 the huge problems created by William I's policy since 1815 finally camehollie

tc, roost. Parliatiient finally saw clearly what had to be done, and the conservative Lower

House decided that the kitig mlist be bound by the (:onstitutioti. William's invocation
of pre-co,istitutional sovereigrity was no kinger accepted, and at tlie etid of 1839, the
House forced two ministers to resign iii quick sticcession. William I atid Van Maaneti
still resisted, and in 184(1 they drafted two (:onstitutional atiieridnielits without ingiking
atiy provision for ministerial responsibility. Partiaiiient liad to use its power to approve
the budget to cotiipel the governmetit to draft a provision about it. Its first draft proved
to be misleading, and was rejected after severe criticistii by Tliorbecke (published
atioriymously) in the daily newspaper the Ha,idelsl,lad. Finally, a seco,id govertiment
draft ot-June 184() was adopted unanimously, althotigh it did not provide for the king's
inviolability. Williain I and Van Maarieti were trying to salvage sonie fragtiient of preconstitutiotial sovereignty. Thus, Vati Hogendorp's provisions oti parliametit's right to
itiipeach mitiisters, which had been dropped froni the 1814 and 1815 C:onstitutions
through his own error ofjudgment, were fizially incorporated into the Constitution of
184(1. The Lower House did not give any sigii of awareness, opetily at least, that this
ainotinted to the restoration of a historical error. The compromise solution that was
eve,itiially accepted no lotiger niattered to Williatil I. He abdicated iii October 184(),
partly for personal reasons, since his plans to marry a Belgian (:atholic lady-ill-Waitilig
had provoked widespread opposition.

Frotii 184() to 1848, under the new Cotistitutioti, the St,preme Coiirt became a
Constitutional Court witli jurisdictic)11 to try iiiinisters. The absetice ofatiy legislation that

would regi,late st,ch proceeditigs did not tiiatter iii practice. Even without Stlch
legislatioll, Williatil II's ministers were wary of'illipeachilient. Just as in Britain, atid as

Van Hogendorp had ititetided, the Supretiie Court did riot have

to operate as a

constitutional co,irt utiless a niinister was itiipeached.
CHAI'TER 13
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Thorbecke's theory ititroduced a significant developiiietit iii the concept of-mitiisterial
responsibility. Until tlien, the essetice of the principle meant that mitiisters were
responsible ti,r the goverriment's adheretice to the coiltitry's statutes and other laws.
Unlike his predecessors, Thorbecke did tiot see tliis tiierely as a tiegative obligation, the
dtity of ministers to refraiti from linlawful acts or abuses of power. He introduced the
notion of.a positive obligation. the duty to create constructive legislation to provide for
society's lieeds. Iii his view, ministers should draft laws that orgatiise society in accordatice with standards governed by piiblic rather than private law. Thus, niinisters
became responsible for iniplementing the public laws they had drafted thetiiselves, laws
that were acceptable to, and therefore approved by, society's representatives, the StatesGeneral. According to hitii, this principle served to organise and itiiprove society atid
to ensure that justice would prevail over power.

This priticiple, which Thorbecke prese,ited anonyniously at the end of 1839, cati be
defitied as positive ministerial responsibility. It exliibits a shift away from a constitutiorial
systeni based on tlie personal power ofthe king to one based on society. In Thorbecke's
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view, society could best be orgatiised and led by able iliitiisters. It was he who accotii-

plished tlie pertiiatieitt transfer ot- govenitiietit's substantive tasks frotii the kilig to
govenitiietit fiitilisters.

The advent ot-positive ministerial responsibility would alter the nature ot-parlianientary
scnititiy. After this, it \\'oLild be parlianient's task to compare the results achieved by
111 i iii sters witli the relevant legislatioii. 111 this systeiii, it no longer tieeded the right to
itiipeach mitils[ers. Thorbecke considered this right obsolete; iii his systetii, otily the
public prosectitioti service could prosecute ministers tor offences against the critiiirial
law. As public servatits, ininisters would self-evidetitly have to abide by society's laws at
all tinies. Any tiimister who Failed to do so did not belong iii that office. A niinister wlio
had tailed to tillfil the mandate etishritied iii ati act ot-parliametit widio,it good reasoli
would have tc, resigii. The obligation to coiliply With tile will of the people left 110

room tor a power struggle betweeti the king and his mitiisters, or between the
governiiient atid parlianient. Frotii theii 0,1, each was a public body created to serve the
people, atid each had its owii role to fulfil. However, Thorbecke did not succeed iii
gettitig his positive t-ortii ot- mitiisterial responsibility, as defined iii his 184(1 1.,rati,
itichi,:led iii the Coiistitutioii of 18411 (ilor did lie succeed iii doi,ig so iii 1848, but that
is atiotlier story)
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(Bii di ,/ctii,itiet,t· 4,/,inacik van dit bi,i·k kittitici, (di·li·n v,iii) bi·p,r,ilde hi,idz,id,·,1 4,/wischi,tii, -ib,
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1)eze index hiedt slechts een bekilopte tiadere 0,·ientatie op persotien en heeft Keen enkele
prete,itie vati volledigheid. Kortheidshalve zijn adellijke e„ andere titels veelal weggelateii.

Aersen, Cortielis van, 16(1(1-1662,

lid vail de ridderschap va,1 Hollatid, die eeti aa,ideel had in de aarislag op Amsterd.im

door stadhouder Willeni ll. Hij werd d.iarroor vervolgd: .1/
Ackersdijck. J·, 17()()-1861,
hoogleraar iii de rechte,i te Luik 1825-1 83(1 eti te Utrecht 1831-1861): 292
Alpheti. jhr. I).F. vati, 1774-184(1,
zeeofficier, bestuursambtetiaar Iiidie, lid vati de Tweede Kamer 1815-18411. lid van de
raad van Leideti 1824-1841): 15, 125, 136.137,166,175,179,19()-193.198,201,
2(12,217,
302-3(}4,322-324,328,333, 355-361,364,370,377,393,408,417,454-456,472
Appelitis.1.H., 1767-1828,
advocaat, bestuursfuncties in Zeelatid, Staitsraad en minister vati Justitie en Politie a.i..
resp. 11iinister van Financien 18()7-1813, lid van de Raad vati State 1814-1815.
directeur-gen eraal vati Finaticii:n 1815-1824, m i ii ister vati FiiianciEri 1824-1828: 136,
139,140,202,2()3,206,2()8,212,229-232,238,245,299,430
Appeltere, A.W. vati, 1798- 1841,
referetidaris bij Justitie 1836-1841: 444,445

Aretin. J.(:. von, 1773- 1824,
publicist, lid van de Stateti van Beieren, staatsrechtgeleerde: 391
Aristoteles. 384-322 v. Chr.,
Ciricks filosoof-: 80

Amuet, Fratifois-Marie, 1694-1778,
Voltaire, Fratis schrijver eii verlichtingsfilosoof: 89
Atce,i. C:.1. \'ati. 1788-1859.
hoogleraari,i de rechte,i te Leiden 1821-1859, secretaris vaii l'rins Frederik eti de Pritic
vati Orati.ie 1831-1834: 29,.18,47, 60,63,73,83,112,116,152,154,159,160,162,

165,19(1,262.280.285,299,3()2.3(8,310,311,336,337,339,342.348,382-386,
388,391,421,424,425,436,444,448,457,46(),464,489
Asse,idelft, Adriaaii vaii, 1- 1572,
petisioti.iris vati Haarlem, op aatiklacht vati Wille,11 de Zwijger wegens eedbreuk ter
do„d veroordeeld en terechtgesteld: 31
Asser, (3., 178()-1836,
ad vocaa t. vrederechter, referetidaris bij het m in iste rie van Justitie 1 8 1 5- 1836. persootilij-

ke srietid van Vati Maaneti: 152, 22/, 238, 276, 290-292, 304, .1/2, .31.t, .128, 3.1
Attila, gestorveri iii 453,

Kcifiirig der Hutilieli: 93
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Baron, A.A.F., 1794-1862,
Franstiian, die zi, h iii 1838 tot Belg iiaturali;eerde, bela,igrijke schrijver, directeur van
hetjotimal de Briii,·lics. 1822-1827, ei, vai de Gait'tti'2611(srale dt·s Pays-Has, 1827-1829,
hoogleraar aaii hetatheneum te Brussel 1826-1832 eii laterte Luik: 242,24.9
Barrels, A., 18(12-1862,
Belgisch jounialist, o.m. hi,ok-dredacteur vati l.c C:,ithohqilt' des Pays-Has te C,eilt 1826183(1; had eeti belatigruk aaiideel in de oppositie tegeii Willem L maar was kgeti de
Belgische revolutie: 111 ce,1 tijdeluke verbatining tiaar Parijs richtte hij vaciat- 1832

diverse Belgische bladeti op: 3.f5
Barth01611iy. A J.. 1 764-1 H32,

advocaar bij de 11.aad va,i ljrabarit vatiat 1787; bestitursfuiicties te Brussel 1794-1821;

publiccerde iii tebruari 1815 ce,1 co,iceptgroiidwet voor het toekonistige koni,ikrijk,
waai-iii hij de theorie vati Colistalit verwerkte; medeoprichter vati de Obst·rp,itcur, lid
van de Provinciale Stateii vaii Brabatit vatiat- 1 Hl 6, lid van de Tweede Kanier 1822-

183(1 (voor Zuid-Brablint), lid van her Belgische Nationale Cotigres 18341-1831,
medewerker aan de Belgische Grondwet van 1831, initiister vati Justitie vati BelgiB
maart 1831-tioveniber 1832. lid vati de Belgische Tweede Katiier juli 1831-novelliber
11431: 86,87, 1()2, 103, 105, 263-265,307, 341-343,423,426
BaLiJ. J.Ch., 1789-1859,
bestuursanibteliaar Itidif, directeur vati Koloi}ien 1824-1832, gouverneur-generaal a.i.
1833-1836, lid van de 11.aad vati State 1836-1840, minister van Marine en Koloniifil
18411-1842 en van Kolotiijn 1842-1848, lid van de Tweede Katiier 185(.1-1854: 158,
159,419
Beelacrth vati Bloklatid, C;.,
1772-1844, advocaat. pri,cureur-gener.ial, rechter, lid vati de Tweede Katiier 1823841. 3ecretaris vati de Raail vaii State 1829-1837, minister van FinanciBii 1837-18-Icl,
lili rail lie 11.aad vaii State 184(1-1844: 436-44/
Betithatii. Jereiny. 1748-1832,
Brits wilsgeer eti jurixt, grolicilegger val, het utilitari011ie: /28, /43, 146, 191
Betitmck. Willi,im-Hetiri (14:,relidibh, lord l'ortlatid, 1738-1 8(39,
Eitgelj staa[siiian: /5. 87
1

Berry, duc de, vermoord iii 182(1,
Fraiise Kroolipritis, zociti vati Karel X van Fratikrijk: 2 12
Bertrand Lie Moleville, A.F., 1744-1818,
Frans bestuurder eti historicus: 146
Bieseti, J.W. vati deti, 1797-1845,
re,lacte,ir vati het .,1/Vt'inec/1 Hai,di·lsi,lad 1831-1845: 351,44/

Bilderdijk. W.. 1756-1831,
letterkundige eti historicus, gat-privatissinia over Nederlatidse geschiedetiis te Leiden
1817-1827: 259,418
Dinder, F. voli, 1774-1855,
(-)03tetirijks gezatititihet Kotiinkrijk der Nederianden 1815-1821): 123
Blackstotie, Williani., 1723-178(1,
hoogleraar iii de rechteii te Oxford, lid vati het Lagerhuis 176 hi 77(J, schruver van de

zeer invloedrijke 'Cominentaries on the laws of-Etiglatid': 14,33.68, 1 19, 124,143,
146,483

Bodin, Jeati. 15311- 1596,
Fratis jurist,

politiek detiker eli econot,111: 55, 159,267
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Iloeckhout. JJ. vati. Cook wei Vatiboug-hout). 1772-1827,
ailibtetiaar eli hoofdred,acteur vat, Les Epli ·liti·rides de l'Opillimi: 109
Boetzelaer, P.A. vati, 1759-1826,
rechter. burgeiiieester v.iii Ainsterdatii 1813-1824, Iici van de Tweede Kaiiier 18171823. vice-president Amortisatiesyndicaat 1823-1826: .153
Botiaparte, zie Napoleoti
Bosch, Adolphe, geb„re,i te Maastricht.
studeerde rei-hten te Luik en werd advocoat iii Brussel: was een aatital jaren boot-dredacteur vaii Le Brier: 305,320
Bosch, J· vaii den, 1780-1844,
militair, eimbtenaar, luitenant-gener,ial 1828, gouvertieur-gener:,al vati Nederlands-IndiE
183(1-1834, mi,iistervati Kolonift, 1834-1839. lid Vall de Tweede Ka,iier 1842-1844:
438-440,459
Bourbon. Koningshuis van Fratikrijk van 1589-1792.
Box, H., 1797-1872,
adjunct-commies bij Justitie 1824-1837, medewerker eti sedert 1832 redacteur van het
Jottrital de la Haye, referend,aris bij Justitie 1837 - 1842, directeu r vati het.h,timal de la Ha),c
1842-1848 en het ,\'rdcriandsch Nicuwsblad, verliet Nederla,id iii 1848: 413, 435-4.17,

440-447,451,452
Brouck Ore. Ch.MJ.Ch.. 1796.186(),
lid vati Gedeputeerde Staten van Liiii burg 1824- 1830, Iici van de Tweede Kanier 1826183(1(voor Limburg), lid vati de grondwetscommissie van Belgie 1830, daarna diverse
hoge functies in lielgie. o.a. enkele korte ministerschappen: 289, 301,31/, 312, 426
Brtice. G.I., 18(13-185(L
advocaat, lid van de Tweede Kanier 1839-1847, lid v.iii de R aad vain State 1847-1851),
gouverneur. resp. conimissaris des Koliings van Overijssel 1847-185(1: 45.3
Catinemati. E.. 1777-1861,
ainbtenaar bij Financifn, in 1814 lid van de Raad van State en kort minister van
Fitiancieti, lid van de Tweede Kanier 1815-1819, lid vati de gemeetiteraad van 's(;ravenliage 183(1-1851: 168,356,372,382,384-391,394
Capaccini. Francesco, 1784-1845,
Vaticaatis ciplomaat en eerste pauselijke internuntius in Nederland 1828-1831: 293
Capelleti vati Berkenwoude, G.A.G.P. va„ der, 1778-1848,
(0.11.ilissaris van de soevereine vorst hij de provisonele gouvertieur-generaa] vail de

zuidelijke proviiicift) 1814, gouvertieur-generaal va,1 Iridit 1816-1825, lid vati de
State„ van Utrecht 1829-1847: 58,59, 105,171,206
Cartoti, A.,
jurist. liiedeoprichter van eti inedewerkeraaii de ()bse wa kil r. waarvan hilde administratetir was: /02, /05

(:astiau, Adelson, 18(14-1879,
adv()caat en schrijver, verbleef te Parijs 1824-1830. lid van de Provinciale Iiaad van

Henegouweii, lid van de Belgische Tweede Kainer 1843-1848: 88, 3 14-318
C.astlereagh, R. Ste\ ·art, 1769-1822,
Engels mitiister van Buitenlalidse Zaken 1812-1822: 9, /0
(:auchois Le,naire, L.F.A., 1789-1861.
Franse uitgever, boekhandelaar en journalist: 196,208
Chateaubriatid, F.11., 1768-1848,
Frans whrijver eii legitiiiiist, ininister van Buitenlandse Zaketi 1822-1824: 94-96, -1 15
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Cicero, Marcus Tullius, 14.16-43 v. Chr.,
Rotiieins staatstiian, advocaat, prozaschruver

e,1

filosoof: 26 /

C laticarty, earl of-, zie LePoer Tretich
Clercq, Gerrit de, 1821-1857,
jurist, publicist eti ambtenaar: 200
Cleriliont-Toililerre, Stailislas, 1757-1792,
Fratis politicu, eli schrijver, die vermoord werd tijdens de Fratise revolutte: 89
Clitilird, j hr. Ci.G., 1779-1847,
advocaat, lid van de raad van Amsterdani 1816-1824, lidvatide Tweede Kanier 18241833, minister vati Natii,tiale Nijverheid eli Koloili8,1.1.i. 1831-1834. lidvan de Eerste
Kaiiler 1833-1847: 302,358,370,37/

.ollot d'Escury, zie Escury vaii Heinetioord. Collot d'
Coijitick, 11.(r.C'h. de, 177(,-1827,
advocaar. pret-ect olider Nape,leoti, lid van de grotidwetscommissie Vati 1815, gouvertieurvan West-Vlaanderen 1815-1817, minister van Bitizienlandse Zakeii 1817-1825,
miiiister vali IJuiteiilandse Zakeii 1825: 42-44,51,179,248,258,342

Colistalit de liebecque, Betijatiii„ Hetiri, 1767-183(1,
Fratis politicus, letterkuiidige eii publici3t, de eerste wetenschappelijke theoreticu5 v.iii
de iii inisteriele veratitwoordelijkheid: p.lssltll
Cotistatit Rebecque, J.V. de, 1773- 1854).
licet-vati Belija,11117, gouvertieitr vati de Prins van Oranje sedert 1 8()5, luiteiialit-gelieraal
1816, chet- vati de getierale staf 1827-1837: 84

C:otistatit liebeque L.A.J. de, 1726-1812,
vader van Be,ijanii,i Hetiri C' olist.int, lii ilitair iii die list van de ilepubliek eli jtadhouder
Willetii V: 83
C'otistant liebecque de Villars, T.J., 1786-1867,
lied vali Belijam iii. adjudatit van dc Prins vaii 0 ranje 1 821 -1 834, gouverneur vati de
crt-prini vati Oratije 1826-1834, kolonel 1834, generaal 1849: 84
(:i)rnelis,en, Egidiu, N ,rbert., 1769-1849,
jcil gil\'rie i id vati l'. F . v.1 11 M ectieii, sect-etarib eli i lispecte ur vali de U mversiteit vati ( ;ent

1817-1835. leverde ati titeliie bijdragen aati de Obst'n,att·ur: 102
C:orver Htioft, J·, 1779-1855,
lid vali de Tweede Kaliter 1824-184,1, lid vail de Eerste Katiier 1849-185(j: 453
Costa, I. d.1, 1798-1861 1,

advocaat te Atiisterdatii, letterkulidige eli historicus: 1 72,259
(-o9te, E.C .(;.G. de la, 1778-187(1,
jurist, ainbtetiaar, lid vati de Raad vati State 1821, gouvernezir v.iii Atitwerpe,1 1 828,
niiliister v:iii Bilitien|andsc Zaketi januari-oktober 183(J. Na 1841) lid van de Belgi;che

Tweede Katiier eti gouvemeur vati de provincie Litik: .;40,345
Croinbrugghe, J. van, 1770-1842.
advocaar, lid vati de Tweede Katizer 1817- 183( 1 (voor 0 ost- V laatidereti), burge ii ieester
vall (;elit 1825-1835: 307

1)acosta, zie Costa, Da
Daniels, H.G., 1751)-1827,
advocaat, hoogleraar iii de rechteii te Botin, otider Napoleon proctireur-getieraal te
Parijs en Brussel; behield zijn aiiibt onder Willeni 1, maar tia,11 olits|ag iii 1 817,
staatsraad vali de Konitig vati Pruiseli, presidetit vati de rechtbatik v:iii Keuleti: 105
Delohiie, zie Lolnie 1-)e
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Destrivaux, PJ., 178()-1853.
advocaat, titedewerker Men·tirc Stirt,rillant, hoogleraar te Luik. 0.1. in ptibliek recht. lid
v.iii het Belgisch Nationaal (:ongres 1 83(1-1831. lid van de Belgische Tweede Katiier
1847-1853

4()2

Devaux. P., 18(11-188(L
medeoprichter van de A/athiet, Lac·,1.shcreh (later Li· Politiqtic), lid vati de Belgische
grondwetscommissie 1831) en lid vaii het Belgiscli Natiotiaal Congres 1 83(1-1831,
mitiister, lid vati de Belgische Kamer vati Volksvertegeriwoordigers 1831 -1863: 84,88
90,93,242
D ),icker. Philippe-Franc-ois-Joseph. 1773-1834.
aiiibtenaar. advocaat, medeoprichter Vali de ( ) lise rt,a te 11 r. een vati de zeveil advocateri,
die iii 182(I Van der Straeten verdedigden, secre taris-generaal van Bititie,ilandse Zakeli
183()-1834: 1()(), 1()2,218
Donker Curtius, 1)irk,
1792-1864, broer vati W.B. Donker C:urtius vaii Tietihove!1, advocaat, hoofdredacteur
van Dc Standaard, politiek publicist, lidvande grotidwetscoliiniissie 1848, iiii,iistervati
Justitie 1848-1849 en 1853-1856, lid van de Tweede Kanier 1849-1851), lid van de
getiteenteraad van 's-Gravenhage 1851-1853: 6,31, 184, 203,263,264,3()2,3(}7,

339,350-353,361,367,391,392,395,417,421-424,442,464,496
Donker C:zirtius van Tietihoven, W.B.. 1778-1858,
broer vati l)irk Donker Curtius, lid vati Proviticiale Stateti van Hollatid 181·4-1824. lid
\·aii de Tweede Katiier 1825-1838, president vaii derechtba,ikte 's-C;ravetiliage 18321838. vice-presidetit va,i de Hoge 11.aad 1838-1845 eri presidetit 1 8 4 5-1 8 5 5: 1 84,20.1.

263,3()2,3()7,367,392
Doorti van Westcapelle. HJ. van. 1786-1853.

lid vati Proviticiale Stateti vati Zeeland 1814-1818, gouverneur vaii Zeeland 18181826, gouverneurvati Oost-Vlaanderen 1826-183(1, mitiistervan Bintietilandse Zaken
183()-1836 (a.i. 183()-1831 ),sec-retaris van Staat 1836-184(), vice-president van de 11-aad
vati

State

1841-1848: 37/

Dotrenge, Th., 1761-1836,
advoca,it, griflier van de rechtbank van Brussel, lid van de grondwetscoininissie vati
1815.Iici vall de Tweede Kainer 1 8 1 5-1828 (voor Zuid-11 rabatit). lid va,1 de R aad vati
State 1828-183(): 42, 50,.51, 106,110,111,118,167,197,214,222,223,234,243,
248,249,292,297,311,323,364,426
1/ratilt. JJ·.

jurist, hoge ambtenaar bij het mi,iisterie van Politie voor het Zuideti 1814-1818,
ationietii (inede)redacteur van verschillende regeritigsbladen, zoals de Ephismt' rides, de
hnp,irtial eii het-hmm,1/ dc Bruxi·//rs: 108, 225

1)uniont, (;.FJ., 1787-1855,
f-abrikatit (:harleroi. lid van de Tweak K ainer 1818- 1831 I (voor H enegou r en) . lid va ti
het Natiotiaal Congres van Belgie, tia 1 83(1 lid vati de Belgische Tweede Ka,iier 18311835 eti 1839-1852: 128, /9/,260
1)uyn (vati Maasdaiii), A.F.J.A. vati der,
1771-1848. gouverneur van (Zuid-)Hollatid 1817-1844. hofdignitaris. lid van de E erste
Kam# 1848: 59, ML 71,72,151,171,173,206,215,245,309,320,332
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Ecury, zie Escury vati Heinetioord. Collot d'
Elhoungtie, d', Antoine-Franqois-Marie, 1782-1857,

jurist eti finaticicel deskundige, oiitvatiger vati de directe belastingeti te A.trschot,
medeopricliter vali de Obst·riwin·lir, alsontvangerolitslageti iti 1817, vanat-1822 advocaut
te Luik. lid van het Bclgiscli Natioiiaal (.c,iigres 183(1-1831: 3.13

Eli,ur, (.Th., 17(,7-1841,
advo,-aat, rechter. procureur-generaal Natiotiaal (;erechtshi,t- 18()2- 18()6, Staatsraad
18116-181(1. lid vati ile grolidwetsc oiii tii issies vail 1814 e ti 1815, coii i ti i issaris-getieraa i

vati Nederlailds-Inclie 1816-1819, mititster v.111 Fitiaticif n 1821-1824, tiiinister v.in
Nationale liijverheideli Ki,lotiien 1 824-1825, i,iitiister vati Marine eti Kolonieii 18251829:

39-42,44,49,51,58,64,65,101,153,167,227, 238,245,419

Engelbroti,ier, E.C. P, 1779-1832,
juri5t, Officier vati Justitie, publicist te Anisterdani, redacteur vaii de 11'co:schaa/: 205
Escury (vati Heitietioord), H. C:ollot d', 1773-1845,
advocaat, lid vaii de Tweede Kanier 1818-1842. lid van de Raad

vati State 1835-1845:

3.13

Ewijck. 1)J. vati, 1786-1858,
administrateur bij de atileling onderwijs, kunsten en wetelischappen van Bitinenlandse
Zaken 1824-1831, raadadviseur 1831-1832. gouverneur vati I)renthe 1832-1839,
go u\'ertic u i· va 11 / coi11 iii is3aris des K oii iii gs iii (Noord-)Holla 11 d 1 84( - 1855: 217, 299,
305

Fabius Jan, 1776-1850,
advoca,it, tiotaris, rechter eli raadsheer m het provinciaal (;erechtshot Noord-Holland;

persoolilijke vriend vali mitiister Van Maanen: 2/2, 224, 2.16, 276, 285, 290, 445,
465,466
Fagel, R. baroti, 1771 -1856,
luitenalit-generaal 1814, gezatitte Parijs 1814-1854, getieraaideritifatiterie 184(1: 9,55,
1()9

Falck, A.11. 1777-1843,
juri5t. secretari5 gezatitic·hap Madrid 18(12-18(,5. atiibtenaar Buitenlandse Zaken I HIM18(18, co minissaris resp. sect-etaris-generaal Marine en Kolonien 18(18-1811, (algetiieen)

secretari3 van st.lat 1813-1818. litinister van Publiek Oilderwus. Nationale Nuverheid
eti Koli,nifti 1 8 1 8-1 824, a tii bassadeurte Loi iden 1824- 1832, eerste gevolmachtigde op
de Lotiti-·reiitie vati Lotiden 183(1-1832, gezatit te Brussel 1839-1843: 16,.97, 58, 6/,
64-67,7(), 1(15, 1()6,1()8, 109, 124, 125, 128,137,165, 171-17.i, 179, 182, 185,

186, 188-192, 196, 198, 199,2(12, 2(13, 209,211,212,232,237,238,242,245,
251-255,277,293, RM, 310,323,332,4()2,403,410,412,428-431,455
Fatitilits SchOltell. C:.A., 1767-1832,
jurist, presidelit ,·211 ile 11-aad der 1)omei,ien, st.latsraad i.b.d.: 57, 59, 4()6, 46(), 462
Far de, Jokph, 1767-1839,
cotiservatiet-jourtialist en schrijver. age:it v.111 Napoleoti, directeur v.111 het Ji,ilrit,ll cics
D,th,irs. staatsraad e,1 pret-eet: 87

Filips II \·ati Spatije, 1527-1598,
Koning vai) Spatije, werd iii 1581 door de Noordelijke Nederlatideti at-gezz oreli: 19,
j 2

Filnier, R., 164)4-1688,
En gels schrijver, aatiliatiger vaii het absolute kotiitig5chap: 35 1
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Foere. L. de, 1787-1851,
priester, oprichter-directeur vati hetpopulaire, katholieke blaci Lr Spr,-tatctir Br/ee (18151823). T„er, De Foere verv()1gd weril eti gevatigeti zat, werd hij door de Obst'ri,atriti·
verdedigd als tootibeeld vati legale oppositie tegen het regiem. De Foere was parleciietitarifr va,1 1831- 1848: 179
Fosse, A.F.(;. vati der, 1769-184(1,
jurift. advocaat-gerieraal, procureur-gerieraa| 1817. goilverneur vaii Noord-Ilrabant

1826-183(), gouverneur val, de proviiicie Antwerpen 183(): 141, 142,2/8
Fox, Charles Jaines, 1749-181 6,

liberaal Brits politicus, Whig, diverse malen minister: 15,16
Frederik, Pritis der Nederlande,i, 1797-IHHI,
zooti van Koning Willeiii 1, adiitiraal eti kolonel-getieraal 1829-1839, belast tiiet de
opperdirectie van 0 orlog en M aririe 1 83(1- 1839, veldm aarsclialk 184(): 164,167,241,
245,254,258,259,433
Frets, F., 1779-1845,
lid van de Tweede Kanier 1829-1842, vice-president van de rechtbatik te Rotterdam
1831-1838, president 1838-1845: 307
Cletidebien. AJ.C.. 1789-1869,

lid van de grondwetscommissie 1815, lid van de Tweede Kamer 1815-1821 (voor
Hei,egouweil). lid van de Belgische Kamer v:Iii Volksvertegetiwoordigers 1831-1839:
51,53,106,206,207,209,210,214,22(), 222,223,248-25(1,292, 364,426
(iet„iep, A. vati, 1766-1846,
advocaat. Staatsraad onder Lodewijk Napoleon, voorzitter van de conimissie belast lilet

de iiivoeritig vati de Code NapolOon (ingevoerd iii 18(19), lid van de Raad van State
1814-1826, waarnetiietid mittister van Fitiancien iii 1837 et, 1840. lid van de Eerste
Kamer 1826-1846: 38-9,388
( ; coi-ge I.

166(I- 1 7 2 7,

Ketirvorst vati Hantiover 1698-1727. Kotiitig vati (iroot-Ilrittatitiif 1714-1727: 16
Cieorge II, 1683-176(1,
Kotiing va„ Groot-Brittai,tiif en Keurvorst vati Hannover 1727-1761): 17
George III, 1738-1820,
Keurvorstvan Hannover 1760-1814, Koning van Engeland 1760-182(1· 1.9, 16
C;eorge IV, 1762-183(),
Regent 1811 -182(), Koning van Ciroot-Brittatinie 182( -1830: 15-17

Ghadon.J.F., 1758-1832.
advocaat, lid vaii de Tweede Kainer 1819-1821 (voor Luik): 221,223
(;erlache, E.C. de. 1785-1871,
advocapt bij het Hofvan cassatie te Parijs 1811-IRIH,advocaatte Luik 1818-1825.lid
va,1 de Tweede Kam er 1 824- 1831) (voor Luik), lid van de Belgische gre) 11 dwetsco!11 m issie val, 183(1 e,i va,i het Belgisch Natio,iaal Congres 183(1-1831. voorzitter vati het Hof
van cassatie 1832-1867, historicus: 260, 289, 292, 32 L 426
Gobbelschroy. P.L.J.S. van, 1784-185(1,
sec-retaris-generaal van het voorlopig bewind in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1815,
secretaris Kabinet des Konings 1816-1825, niinister van Binnerilandse Zaken 182583(I. mitiistervati Waterstaat, Nationale Nijverheid et, Kol ,tiieti 1831): 105,200,242,
244,266,270-274283,287,288,297-299,3()5,306,308,3()9,311,312,317,322,
323,326-328, 330,340,345,37( , 389,404,406,430,436
1
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Cioubau d'Hovorst, MJ.F.Gh., 1757-1836,
advocaat, rei-liter, directeur-generaaill-K Eredienst 1815- 1 H26, lid va il de Eerste Kaiii er
1826-1830: 315, -346, 348

Ciretiville, W.W., 1739-1834,
Engels staatwiian, o.m. 111ii)ister van Bilitetilatidse Zaketi: 54, 55
C;rc,eti vaii Prii,sterer, C;., IH(11-1876,
secretaris bij het Kabinet des Ki,nings 1829-1833, toezichtliouder Koninkluk Huisarchief-1831-1871, lid van de dubbele Katiier 184<), lid va,i de Tweede Kanier 18491857, 1862-1865 eti kort iti 1866, red,icteur/eigenaar vati D,· Xed,·r/atidi·r 185(1-1855:
55,247,272,282,30(),306,319,323,324,337,339,342,358,362,382,383,4()2,
40,4()8,430,435,459,46(),462,464,477
Groot. Hugo de, 1583-1645,
Nederlatids jurist eli geleerde, eeli vati de grondleggers van het volke,irecht: 31
c.rovestitis, C.F. Sirtenia vati, 1770-1874,
ordotitianie-officier vati de Pritis van Oratije, k.amerheer vaii Willeiii I, Jecretaris v.iii
her Kabitietdes Konings 182(1-1822, si,ids 1825 ambteloo+ te l'arijs, historicus: 59, 60,
72,77,151,173,215,251,297,298,309,32(},332
(,uizot, F.G.P.. 1787-IH74,

Fratis taatslizati eii historic,4 lili r.iii de Chatiibre des 1)6putBs eti mitiister vati
Bintieiilatidse Zaketi 183(1, iiiiriister vati O,iderwijs 1832-1837, Iiiiiiister vaii liuitetilatidse Z.iketi 184(1-1848, voorzitter v.iii de Ministerraad 1847-1848: 87, 94, 95

(.lit&·et, 1., 1779-1854,

Fratise uitgever, boekverkoper eti jouriialist: 196,208
Hall, F.A. vati, 1791 -1866,
zoon van M .C. vati Ha 11, advocaat, lid vaii de Stateli vaii Noord-Hollatid 1832- 1 849,
minister vall Justitie I H42-1844 en ran Financifti 1843- 1848, lid van de dubbele Kamer
1848. lid van Lie Tweede Kanier 1849-1853, 111itiister vati Buite,ilatidse Zake,1 18531856. lili vatide tweede Kal,ler 1858-1861), 111111ister vati Fiiiaticie,1 18611-1 861 (zie ciok
C)livarius):

6,29-32,176,2()2,2(8,2()6,318,355,362,363,496,497
Hall. M.C. van, 1768-1858,
advocdat te Atiisterdam, literator en h istoricus, president va,ide rech tba,ik 1 831-1856,

lid vati de Eerste Katiier 1842-1849: 29
Haller, C:arl Ludwig von, 1768-1854,
politicus e,1 staatsrechtgeleerde: .351

Hautiiotit, J·, 1783-1848,
filosook-en mcide,iteel inedewerker (?) un de

Obscri,ati·ur: 1 <)2

Hails, Jacc,b Joseph, 1796-1881,

hoogleraar iii de rechte,i te (;ent 1817-1881: 272,27.3,275,276,4()4-406, 445
Heeren, A.H.L., 176(1-1842,
hoogleraar in de geschiedeii is te C; uttinge,1 184)1-1842: 268
Hobbes, Thoitias, 1588-1679,
Eligels filosoof. materialist: 35 1

Hotlinan, E.W., 1782-1854,
resp. secretaris, 1825-1829, en directeur, 1829-1 840, bij het Kabinet des K onitigs
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Hoge,idorp, 1)irk vm, 1761 -1836,

militair, ambassadeur, gouverneur van Java, millister van Oorlog oilder Konitig
Lodewuk Napoleon, generaal van Napoleon, gouvertieur vali Oost-Pritise,1 eti
Haniburg. vestigde zich 11 a 181 5 in 13 razilie: 97, 241

Hogendorp, (lijsbert Karel van.
1762-1834, graaf 1815, pensiotiaris val, Rotterdam 1787-1795, mitiister van Buiten-

latidse Zake,1 1813-1814, voorzitter van degrondwetscomtiiissie 1814 eti 1815, vicepreside,it vati de liaad vati State 1814-1816. lid vall de Tweede Katiier 1815-1825:
passim

Hogerbeets, liombout. 1561-1625,
advocaat, pensionaris van Leiden, lid vati de Artiiiniaatise partij.

gevatigeri getiometi

door Prins Maurits iii 1618, sindsdieti tot zijn dood gevaligeti: .11
Holstein, zie I)e Stael
Holvoet. BJ.. 1763-1838.
advocaat. ambtenaar, prefect onder Napoleon, lid vati de grondwetscotiimissie vati
1815, lid vati de Raad van State 1815, gouverneur van Noord-Brabatit 182(1, gouverneur vaii West-Viaandereti 1822, lid van de Eerste Katiier 1826: 81,84
Hon, Ch.A.J. Le, 1792-1868,
advocaat, raadslid en schepe,1 van Dournik 1817-183(), lid van Proviticiale Staten van
Henegouwen 1818-1824, lid van de Tweede Kamer 1824-183() (voor Hetiegouweri),
lid van het Belgisch Natiotiaa 1 Coligres 1 83()- 1831, diplo m a at, o.m. speciaa gezant te
Parijs. lid van de Belgische Tweede Kamer 1846-1856: 260,263,332
Hooff. J. zie Op deri Hooff
Hooft. J·, zie Corver Hooft
Hooft, P.(1., 1581-1647,
letterkundige en historicus: 30
Ho ,gerbeets, zie Hogerbeets
1

linhofT, G.W. van, 1767-1831),
Jurist, l.,ronings afgevaardigde iii de Staten-Generaal 1791,-1795, ctaatsraad, lid van het

Wetgevetid Lichaaiti, lid van de grondwetscominissie vati 1814, gouvertieur van
Groningen 1814-183(1, lid vati de Raad vati State 1827-1830: 40
Jacobus Ii, 1(,33-17()1,
Koiling van C;root-Brittanie 1685-1688 uit het Huis Stuart: 395
Janssens. J.W.. 1762-1838.
gouvertieur-generaal Kaap de Goede Hoop 181)3-18(16, minister vati Oorlog, 18(16,
18(17-18<)9,1814-1815: 330
jeffersori. Thotiias, 1743-1826,
Amerikaans stantsliiali, derde president van de USA 18(11-18(19: 128,146
Jonge. jhr. J.C. de. 1793-1853,
broer van M.W. de Jonge van Campens Nieuwland, rijksarchiv:iris 1831-1853. lid van
de raad van 's-Gravet,hage 1826-1851, weth ou der 1 845-1851, lid van de (I'rovinciale)
Staten vati Zuid-Holland 184(1-1851: 1/, 76,175,193,242,304,359,.17.9,402,409,
412

Jonge vaii Canipensnieuwlatid. jhr. M.W. de, 1786-1858.
advocaat, lid vati de Tweede Kamer 1829-1841, raadsheer Gerechtshofte's-Gravenhage 1833-1839. lid van de 11.aad van State 1839-1844, mit,ister van Justitie 1844-1848:
375

52(j
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Joset-Ii, 1741-179(j,
0 ostei irijks keizer 1765-179(}:8
Karel X, 1757-1836,

Kotiiiig vati Fratikruk 1824-183(1, uit het Huis van Bourboti: 90, 344, 345, 483
Keiiipenaer, J.M. de, 1793-187(1,
advocaat, lid Vali dedubbele Kamer 184(I, lid vati ile Stateil vaii (;elderland 1841-1H44,
lid van de Tweede Kanier 1844-1849 eii 1853-186(1, lid van de grotidwetscotiiinissie
1848, iiiitiister vati Biti,ietilandse Zakeii 1848-1849: 6,273, 304,3/3,338, 339,496

Keiiiper.jlir.J.M., 1776-IH24,
hoogleraar in de rechte,1 te Leide,118(19-1824. lid vati de Tweede Kaliier 1817- 1 H24:
352

Ketilper, jhr. J. de Busch, 18()8-1876,

zoon vati J.M. Keliiper. advocaat, substituut-otlicier vati justitie te Aliisterdatii 183484 1, ad v o c a a t- ge, i e ra a 1 b ij h et gerechtsliot-van Noorci-H olland 1 841-1 852. redactezir
vati Dt' 7-jd.VE·noot 1841-1 845, lid van de dubbele Katner 1848, lid vati de (ge,iteeii1

te)raad val, Atiisterdam 1848-1852. lid vati de Provinciale Statell vall Noord-Holland
1

8511-1853 en 1 862-1 868. hoogleraarin de rechten te Amsterdam 1852-1 876. lili Vall

dc Tweelle Katiier 1868-1869: 8,29,40, 57, 59, 97, 107, 108, 128, /56, /6/, /68,
182,190.194,196,199-202,207-210,216,223,225,236,244,245,250,279,321,
345,353,361,369,375,379,435,436,440,458-462
Keverberg vali Kessel, C.L.(;J. van. 1768-1841,
Litider Napoleon pret-ect vati cle B ove,i-Eetii s I H I 1-1 8 1 3, gouverneur vati Atitwerpeii
1815-1817 e,1 v.iii 0<,st-Vlaaiidere,11817-1819, lid vati de ilaad vaii State !819-183(1

cti 184(1-1841: 66, 67, /04
Kiehl. EJ., 1827-1873.
ler.lar Jazi het gynitiasium te Leideti 1851-1855, redacteur vaii .Wnet,wsynt· 1852- 1 854,
hoogleraar iii de klassieke taleii te Deventer 1854-1864, leraar aait de rijks hogere

burgerschool te C;roningeil 1864-1867 211 te Middelburg 1867-1873: 276, 4/2
Kinker, 1., 1764-1845.

filosooti dichter eii publicist, redacteur vati o.m. de Herkailull,er. hm,gleraar iii de
Nederlatidse lettereii te Luik 1817-183(1: 87, 109,126,127,423
Kneppelliout. J., 1814-1885,
studetit iii de rechteti te Leiden 1831-1837, retiteliier e„ letterkillidige 46()
Kroolipri,is, zie Willeni 11
Lebeau. J.. 1764-1865,
ilieilec)prichter vaii de.1/athicit Lactisht·rth, lid Van liet Belgi3ch Natiotiaal C: 011gre, 183(11831, ininistervati Buitenlandje Zaken tiiaart-juli 1831 elizonderportet-euille augustus
1831, lid vati de Katiiervan Volksvertegetiwoordigers 1 831-1864, mitiister vati Justitie
1832-IH34, gouver,ieurvan NAn,1 1834-184(1, pre,iiier 184(1-1841: 242, 24.1,343
Leclercq, Olivier, 176(1-1842,

advocaatetirecliter, lid vatide grotidwetscoiiitiiissie van 1 8 1 5, procureur-gelieraalbij
het Gerechtshot-te Luik 1 8 1 5- 1829, lid vati de Tweede kamer 1826- 1829 (voor Luik).
lid vaii de 11,tad van State 1828-1830: 51,323
Lehoti, zie Holi, Le
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Meetieii. l'ierre Frazigi)19 van. 1772-1858.
itudeerde als revolutioliair eli antir ,yalist iii Leuven en l'arijs. bestuursfuncties te Leuven
1797 tot 1 817. advoc-aat bij het Hc}f van ber(>ep te Brussel vatia f 18(18. hoofdredacteur
\'ati di ()h.,· ·rr,it 'tir 1815-1 02(b, tiiedewerker vati de (.'c,tirrier (les I)ays-Bas 1 828-183(9.
aci,·oc.iat ,·ati I)e Potter, 1828-1829, lid vati de Belgische grotidwetscom,iiissie v.iii

183(1. kort lid vati de Belgische Tweede Kainer. lid van de gemeenteraad van Bruisel
1830-1836 en 1847-1849. raadsheer vaii de C our de (:assatioti 1832-1857. niedeoprichter eii hougleraar Jai, de Vrije Ulliversiteit ran Brussel vatiaf 1834 passiti,
(;.W. Verweij, 1797-185(),
.id,·cica.it. lid v.iii de Tweede Katiier 1835-185(1: 442
Merode-Westerli,0, (:.G.(;. de, 1762- 1 83(1,
burgetileester ,·ali Brussel 1 8(15. lid van de Seliaat van het keizerrijk 18(19. lid vaii de
gnmdwetwommhw va,11815, raakte d.zartia gebrouilleerd met Willeiti !: 47
Metelerk.tiiip. 11.., 1772-IH36,
advi)ca.it, secretaric vaii de grondwetsci)iiimircie vati 1814, lid vati de Tweede K,inier
Mej,111,

1815-1828. lid val, de Raad van State 1828-1836: 62, 64, 263,4/8
Metteriiich, K.W.N.L. voii, 1773-1859,
arcliitect vaii het C oiigres vati Wetie,1 1814-1815, vervultals katiselier z·ati Ooste,irijk

butia *1 jaar een spilfunctie iii Europa: /2.1, 220
Mey \·.iii Streegerk.J.(;.. 1782-1841.
gez.alitsch.ipwwi-retaris Parijs

1 8(13-1 H(,5, kabinetsfecretaris van raadspensionaris

Schimmelpemiinck 18(15-18(16, secret.iris Kabii,et des Konings (Lodewijk Napoleon)
181)6-181(1, wiretari, Kabitiet de< Kotiitigs (Willetii I) 1815-1818. cecret.iris v:iii Staat
1818-1835 0·nd. 1818-1823): 108,227,229,23{),240,324,328,385
Me)·er, A.D.,
broer van J.D. Meyer: /HO, 18.1, .162
Me\·el·. J.1).. 178(1- 1834

promi)\·eerde op 16 jarige leeftijd iii de rechten. directeur van de Konink/,ik,· (:0'trant
oilder Kotii,ig Lodewijk Napoleon. rechter vati ilistrilitie 1811 -1817. secretaris vali de
groticiwetscolittiligie vati 1815. advocaat 18 17-18.14. publicist en Europees rerniaard
re, lit#,ist<,ricus:

47,48,52,175,177,179-187, 19(1,198,201,2()4, 210,222,26(), 306,347, 355,
418,458,472

Mier. r. graatio,i, 1788-1857,
Oostei,rijks gez;int te 's-Gravetih.iKe 182(1-183(1: 277-279

Mir.iheau, zie Riquetti
Moler·ille, liertratid de, zie Ilertraiid de Moleville
Mollerits, J.H.. 175(1-1834,
.idroc.iat, raadsheer r·.iii het Hot-\·aii Hollatid, secretaris van de Itaad v.iii State 178417c)5. lid vati het Wetgevetic l.ichaai„ (raii het keizerrijk), staatsraad e,1 mii,ister vati

Bini,etilandse Zaken eli eredienst onder Kotiing Lodewijk Napoleon. lid van de
grcitidwetsco 111111 issie van 1 815. Vice- precide iit vitii de Iiaa d ,·ati State 1816- 1829: 49,

152,225,228,238,239.254,255,257,277,323,324,429
Montesquieu. (-:.L. de Secondat. 1689-1755,
Fratis jurist e,1 politiek theoreticus: 79, 80, 84, 8.5, /25, 146
Mo,itlosier, F.D. de Re,i.iud, 1755-1838.
Fraiic public-ist: 146
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Nagell (vati Ampsen). A.W.C., 1756-1851,
burgemeester vati Zittpheti, ainbassadellr te Loi,ileii, vi,orzitter vail de vergaderilig vati
iiotabeleti in 1814, minister vali 13uitenlatid3e Zaketi 1814-1824, Iii| vall de pri> 'illci.llc

Stateti vali C;elderlatid 182.9-185(): 9, 62-64,2.15
Napoleoll Bollaparte, 1769-1821,
eerste cotisit 1 vati Fraii krijk 1799- 1 HA )4, keizer 1 8(14-1814 eii 18 15: 8,9, / 7,2 /, 24, 52,

55,56,66.72. 83,84,86,93,94,96,97,104,105, 107, 112,114,153-157,16(),
16/, /63, /66,262,277,278,464
Necker, J., 732-1 8( )4,
batikier te Parijs, Fratis directeur-generval vaii Filiaticie'li 1777-1781 eii 1788-1789:
1

79-85,89,315

Nes vati Meerkerk, J.C;. van, 1776-1859,
advocaat, lid vait de Tweede Kaiii er 1817-1818, 183(1-1836 eli 18*)-1843. lid van de
dubbele Kaliier 184(1, lid vaii de Eerste Katiier 1844-1849: 175, 193, 99,229,382
1

Nicolaas 1,1796-1855,
tsaar

1825-1855: 17/, /9/, 3 19-321

Noordziek. JJ·F, 1811-1886,
werkzaam bijde Konitiklijke Bibliotheek 1836-1847, redacteur vati de Ncderlands,hi·
Staats-Colinitit 1847-1849, revisor bij de stetiogratische dietist vall ile Stateli-C;elleraal
1849-1854 eii directeur 1854-1886, bibliothecaris vati de Tweede K a 11 i e r 1855-1886,
redacteur vatide gereconstruecrde Halidelitigell vati de Stateii-(ietieraal vati 1 8 1 4-1 848:

128,195,248,249,273,371

North, F., graat-van C;uildfurd, 1732-1792,
Etigels miiiister vaii Fillancii)11 17741-1782: /5
Notliotitb, J.B., 18(15-1881.
Belgisch diploillaat eli schrijver, lid vati de lielgische Tweede Kanier 1831-1848,
minister vaii Openbare Werketi, Marine, Militie en Posterijeti 1837-184(1 61 'ati
Bitinenlandse Zaken 1841-1845, gezant te Berlij„ 1845-1858: 200

Oldetibartieveld, Johan van, 1547-1619,
Nederlands sta atsni m, lan d sadvocaat, petisiotiaris rail 11 otterda iii: 3 /
Olivarius, pseudoliieiti voor eeti aalital schrijk·ers, waarotider iii elk geval F.A. vati Hall eii
H. ljox: 1/

C)livier Schilperoort, T., 1781-1851,

jourtialist/schrijver, veel werkzaam voor de regeritig: 289,290,3 /2,336,352
Op deti Hooff-, J. vati, 1795-1855,
lid vati de Tweede Kanier 1829-1838. lid vati de Hoge liaad 1838-1845, vicepresident 1845-1855, president 1855: 277-279

Pabst vati Bitigerden. R.W.J. van, 1775-1841,
lid vati de Raad van State 1814-1 841: 355,375
Philipse, A.W., 1766- 1845,
procureur-ge iieraa I bij het H ooggerechtshot' 1813- 1838, presidetit vati de Hoge R aad
1838-1845: 20/, 202,205
piepers, M., 1771-1861,
kunstschilder, hootilconiniies departetiient van Oorlog, secretaris-generaal van Oorlog
18(36-181,8, lid van de Algenietie ilekeiikalizer 1814-1815, lid vati de 11.aad vali State
1815- 1 8 1 8, secretaris van Staat vati 0 orlog 1818, lid vati de R nd vati State 1818-1 841.
lid vati de Eerste Katiier 1841-1849: 193-196,372,385
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Pirsoti. Fratic-„is (;Or. rd, 1765-1851 1,

lid vati de A,sei,iblek Natioiiale vati Frankrijk, lid vati de Tweede Kamer 1819-1822
(roo r Naineii). lid van het Ile Igisch Nati onaal Cotigres 1 83(1- 1831, lid van de Ilelgisclie
Tweed e Kanier 1831-1843. burgemeester vati D inant tot 1 848: 4, 176,220-229,257,
260,279, 292,312,344,426
Pitt, W., 1759-18(16,
lid v.iii h et 13 ritce Lagerhuis 1781 - 18116. mini4ter v:iii F hiancieii e ii eerste m i iii ter 1783-

18(11 eti 18114-18(1(,: //, 87

I'la„cliaert.1.13J.(;. 1769-IH21.
politicus eli publicist. burge,neester van Letiven. lid \·an de Tweed e Kanier (voor ZuidIji-abaiit)

1818-1820: 1(16

lic,lignac. J.A.A.M. 178(1- 1 847.

Fratis a!„bassadeur te Lc,lideli 1 823-1829, mitiister vaii Buitelil,indse Zaketi eti
roorzitter T.in de mitiisterraad 1829-183(1: 345
Portlarid, lord, zie 13elititick
l'otter, L. de, 1786-1859,
11elgisch joum,ilist, lid vali de ,· i >rlopige Udgische regering 183(1: 229,242,279,285,
289,3<)9, 334, 345,426,431
Priti: Frederik. zie Frederik
Prilic \·.1,1 Oralue. zie Wille,11 11

Pr·cke. L., 1781-ix·12,
.idvck.iat 1 8(18 - 1817, burge,iierster ,·ali K 0 rtrijk vatiat- 1817. lid \·ali de Tweede Kanier
(\-ocir West-VI.iatidere,i) 1818-1834): 62
Quddt, L.Al. 1796-1£4,

belatigrijke liiatheniaticus. astri,tio(,111 ei, statisticus. c).a. hoogleraar te 13russel: 242
(Zile\·se,1, W.. 1754-1817.

.idrm·.1.it. lid Van de eerste en tweede Natioiiale Vergadering 1796 211 1797. lid van her
Wetgeretid licha.im 18(11. Stal.itsra,iii. lid v.iii het Franse Wetgevende Lit·haam 181(1.

lid vali de Ita:id rati State IH14-1817. lid vati de grondwetgcommigic vaii 1815: 5(),
5 /, S.i

11-aepsaet. JJ·. 175(1-1832.

j,irist, revolutioiiair, historicu4, lid r·ati het Wetgeretid Lichaatii 181)3-1814, lid van de
grolidwebnmitiiissie 1815: 16,42-44.46-48, 5/,52.284,4/9.428

Reiffetiberg, F.A.F. Th. de. 1/5-185(1.
legeroilicier. Icraar 1 8 1 8-1821, hougleraar wijsbegeerte Le,ivei, 1 822-1 835, cotiiervatc,r

Koni,iklijke Iliblic,theek 1837-185(I: 124, 173, 242
11.cyphitis. L.A., 1767-1838,
.idroc .iat. lid \·ail de Tweede K,imer 1815-183(1 (,oor West-Vlaailiereti), lid ran de

It.i.id vati State 1827-182): /.9 7, /78, 181,2/4,22_i, 11/
11-iqiletti, (i:,briel Hotior6. graat-vati Miraheali, 1749-1791.
ft.iatstiiati. schrijver eri politiek redetiaar: 82
RBell. W.F. 1767-1835,

petisiotiaris vai, Atiisterda,111794-1795, liddepartetiietitaal bestiturvati Hollarid IHI1218(16, secretaris van Staat 18(16-1 8(18, iiiitiister \·ati 13lliteiilaiidse Zaket, 18(IR-181(1. lid
r iii de grotidwetscot,1,1,issie \·ati 1814. recretaris var) st.1,it/nii,iister '.iii 131,111e111311dse

Zaketi 1814-1817, lid vali de Eerste Kamer 1817-1835: 38,4(),48,38,59. /5/, /79,
184,245,246,254,278,290,298,312,321,330,332,362,372, 391, 488
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1Logier, Charles, 18(10- 1 885,
t-elle

opposant van Willem 1, lid vati bet Belgi ch N ationial Congres 183(1- 1831, lid van
Tweedekkinier 1 831 -1 885, meerilere liialetitilillister enpreillier: /42,242

de Belgische

1totteck. K.W.11.. voii, 1775-184(I,
hoogleraar iti destaatswetelischappell te Freiburg 1 8 1 8-1 832. lid vaii de Badelise Kamer
1831-1 832: 391

Ilousseau, JJ·, 1712-1778,
Frans xhrijver, politiek thec,reticits eli ci,nipotiist: 84, 85,414
Royeli, Henricils vali, 1761)- 1 844.
predikatit, letterku,idige. lid vai, de 1taad v.iii State 1815-1844:

.185,386

Broek, J.G. le, 1775-1847,
schrijver, 'vader vati de katholieke pers' iii het Noordeti, oprichter vati diverse
katholieke bladeti: 24/
Savornin Lohniati, A.F. le, 1837-1924,
atiti-revolittiotiair, rechter 1 866-1884, lid van de Tweede kamer 1 879-189(, eii 189-11921, minister van Biniienlandse Zakerl 1891)-1891: 466
Schelte,112, J., 1767-1835,
griftier vaii het Hoog Militair (lerechtshof 182(I-1835, historicus: /83, /84
Schilperoort, zie Olivier Schilperoort
Schinitiielpeti,iitick vati der Oije, W.A.,
18(14)-1872, lid van de Tweede Kaiii er 1831 -1841 e„ 1853-IH64), iiiitiister vati
Bitinetilatidse Zaken 1841-1846, gouvertieur vati/coniniissaris des KLitiitigs iii
(;elcierlatid 1847-1852 , lid vai, de Eerste Katiier 1846-1847 eli 186(}-1872: .365,.196,
438,442
Scholten, zie Fatilitus Scholten
Schooneveld, P.(. 1788-1853,
advocaat, lid vati de Tweede Kanier 1828-1829 eii 184(41853: -507,453
Secus, F.M.J.H. de, 1760-1836,
burgenieester, kantonrechter, lid van de Tweede Kamer 1815-1 8 17,182(1-183(1 (voor
Henegoziweli), lid vaii het Belgiscli Natioti.ial (_'o,igres 183(j 1831,lid Setia at 1831Sage ten

110tarts,

1836:
260

Serret. FJJ.B. de, 1767-1849.
militair. burgemeester, lid Provinci,lie Stateli, lid Tweede Kamer 1817-1828 (voor

West-Viaa,idereti): 220
Sieyes. E J·, 1748-1 836,

Frans politicus, kanunnik (abbO), vertegetiwoordiger vali de derde staild iii de Ahsemblde Natiotiale. Jacobij,1 tot 1791, diplomut, lid v.111 de 14aad v.iii Vijtliotiderd.
voorlopig (:Qi,sul, auteur va,1 de Fratise (irotid,i·et v.iii 1799 (hetjaar VIll). voorzitter
van de Senaat, verbatillen uit Fratikrijk 1816-183(1 (Brussel): 267
Sirtetiia rali Grovestilis, zie Grovestitis, Sirte,11,1 vati
Six vaii Oterleek, C.Ch., 1772-1833,
advocaaL lid van het Wetgeve,id Lichaani voor Holland 18(15-18(,7. Staatsraad 1 811818(,9, secretaris vall staar/mitiister vati Finaticifil 1814-1821, vice-presidetic vaii bet
Aiiiortisatiesyndicaat vatiat- 1826: 58, 1 10,229,43(j
Slitigelatidt, S. vaii, 1664-1736,
raailpensiotiaris vaci Hollaiid 1727-1736: 23
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Snouck Hurgrot,je, J.L.. 1778-1845.
gritlier ran de Staten van Zeeland 1 814-1823. lid \·an de Provinciale Staten vati Zeelatid

1823-1835. lid vati de Tweede K.ziiier 1835-1845: 434, 45.1
Sotisbeeck, H. \·ati, 1796-1865,

advocaat te Zwolie, raad,heer in het proviticiaal gerri htshot-vati Overijssel 1838-1 H42,
lid van de R.w d v.iii State 1 842-1 849. niinister van Huiteniandse Zakeli en van iloomsK.itholieke Eredietist 1849-1 852. daania aiiibteloos te Zwolle: 258,264
Spiegel , 1_.mnm Meter \·ati de. 1736-18(1(),
raailpetisic,11.iris vali de Stateti v.111 Zeel.ilid 1785, raadpetisioliaris vali Hollatid 17871795
69,./08
Staal. zie St.121

St,121. A.L.(;. cle, )fu·el (iertiiaitie de St,ifl-Holstein, geboren Necker, 1766-1817
Fralis politiek de,iker. publiciste eti letterku,idige: 81,84,85, 325
Straeteti, Ferdin.in,1 ·ati der, 1771-1823,

handelsman. felfinade ecoiiooni. publicist. criticits vali het regiein vali Wille,11 1.
I·er\·c)lgil \I·egetis publicaties. oprichter vali I.',"lilli dit Roi <·t dt' ici Parric' i
821 B,.111.if
826 L · Bc·/el,). eilid 1 822 optiieu,\· \·er\·c,lgd. overleed begiti 1 823: 2/3.2/4,2 16-218,
221, 242, 361
Stuart. konitigshilis r.iii Engel.ilid 16(13-17()7: 14, 1.10,209, 351
11

1

1

Talle ·rand-i'Origcird. C:.M., 1754-1838.
Frans gez.ilit te Li,lidel) 1792. 111itiister van Buitetilaticise Zaket, 1797-18117 eti 18141%415. atiibassailcur te Lotideti 18.111-1834: /53
Tarte cadet.Jeati Hetiri Joseph. 1765 -1 8 31.

anti-klerik.tie advocaat uit Naii,en. na de inlijzing van Belgif door Fratikrijk iii 1794
Fratic bestuurfaiii b tenaar. lid val i de Ila.id ,·ati Vijtlio tiderd (ii, 1799 olitb(in den) eii ,·ati

het Wetgere,id lichaaiti, waaritit hij iii 18(12 door Napoleoii werd verwijderd, advocant
te Brussel, liiedeopricliter vati de () 1,51'n'lift'itr. ·erd hootilred,acteur oftiledewerker van
mider meer de St,nicillant (1816). de .Werairr-Surprillant (1816), de Libur,il (181(,). de
.llc'rritre lh·/er (1817-1821) eit de Flambrat, (1821 1-1821). kreeg iii 182(1 een pleitverbod
opgelegil, ·as vatiwege schulliell, ziekte et, familieoitistatidigheden getioodzaakt
Illeillories voor de regering te sclirijven (1821 -1831)), 111(,cht vatiat- 1824 zijn beroer als
ail\·ocaat weer uitoefeneli: 102,104,110,139,142,426
Tellegeti. H.i).H.. 1823-1885.
ad,oc,iat te (;rotiiligeti, secretaris vali de Kai,ier va,1 Koophalidel 1852- 1885. hooglera.ir iii dc recliteii 186141805, lid viii dc Pforincialt State,1 1862-18Hcl: 9, 4(), 57, 60,
168

Tet. r.iii (;oudriagati, A.W.N. vati. 1771 -18.17,
actvocaat. bestiturder/aiiibtemar te 1)ordrecht 1794-1 813. 64,uverneur Noor(len van
Hollaiid 1814-1 128, lid vati de 11 7.id van State 1814-1828, mitiister vaii Fitiaticien
1828-1837: 35.9
Tex. C.A. du), 1795-1854,
advociat. hoogleraar iii de ret:hteii te Amsterdam 18211- 1854. lid van de Tweede Kaimer

1842-1846. lid van de (Provinciale) Staten van Noord-Holland 1848-1854. lid van de
dubbele Kanier 1848. redacteur van De .\'cdcrla,id,·r 1848-18511: .1/8, 443, 4HJ
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Thienties de Loii,bize, C.I.Ph., 1758-1 839,
jurist, rechter, coliiniissaris-generial voor Justitie iii het Zuiden 1814. lid vai, de
grmidwerscoliimi3sie vati 1815, col,imissari5-generaal/111ii,ister vali l'Olim Vol)r het
Zuiden 1815-1818, lid van de eerste Kaiiier 1815-1834), lia 183() atiibteloos: 16, 44,
100,101,108,124,129,138,189,212,225,228
Thorbecke, J.12., 1798-1872,
filosoofeii letterkundige, postacadeti,ische studie en privaatdocent in Duitslalid 1 82111824, hoogieraar te C;ent 1825-1831 1. hoogleraar staatkillidige geschiedei,is en rechteii

te Leiden 1831-1849, lid van de 1)ubbele Kamer 184(). lid vaii de Tweede Kaiiier
1844-1845, voorzitter commissie voor de herziening van de (:rond„·et 1848, lid
Tweede Katiier 1848-1849, eerbte 111iiiisterie 1849-1853, lid Vall de Tweede K.111ier
1

853-1862, tweedemitiisterie 1 862-1866. lid vati de Tweede Katiier 1 867-1871, derde

111iliisterie 1871-1872: puumi

Tieleinatis, J.F., 1799-1888,
referendaris bij Buitenlandse Zaken 1828-1830, Belgisch administrateur-getieraal van
Bititietilandse Zaketi 1830-1831. Belgisch minister vati Bililletilatidse Zaketi t-ebritariliiaart 1831. gouvertieur vaii Luik 1831-1832. hoogleraar iii de rechten Jati de Vrue
U niversiteit te Brussel l 836-1869, lid vaii de geiii eeiiteraad 1855-1 877: 3/3, 3/4,426

Tudor, koningshuis vati Engeland 1485-16(13.
Tullius C:icero, M., 106-43 v. (:hr.,
Romeins advocaat, staatsmati, rede,iaar et) filosoof: 26 1
Turgot, A.1<J., 1727-1781,
Frans ec()liooiii en staatsitiati: 80
Tydemm, H.W., 1778-1863,
hoogleraariii de rechten te Leiden 1812-1848: 66, 104,152,183,201,304,352,382,
391,418,459-463,465,466

Ursel. ('h.J·, hertog vati.
burgetiteester vati Brussel vanat' 181(1,111itiister vati Waterstaat eti Piiblicke Werketi
8 1 5 - 1 H 1 9, l id vati de Belgische Setioat 1847-1859: -;45
1

Vaniiieetieli, zie Meetieti, 9.F. vati.
Verstolk (vati Soele/1), J.(;., 1776-1845,
schepeti va,1 Rotterdaill, lid vali het departetiientaal bestuur vati Hollatid 1 8(15-18(17,
pret-ect van Friesland onder Napoleoii 181(I-1813, gezaiit te Petersburg 1815-1822.
i}iinister van Buitenlandse Zaketi 1825-1841 (.7.1. 1825-1826), eerste gevoltiiachtigde
bij de colifirelitie van Loliden juli-oktober 1833: 63,277-28(), 293-296,.1 /9, 324,
328,372,373,375,378,392,413,430,434
Verwey Mejaii, zie Mejan, Verwey
Vilain XIII(1), 1778-1856,
burgeineester. lid Tweede K aiii er 1823-1829 (vo„r Oost-Vlaaiidereti), lid Belgisch
Nati011 val C o tigres 183(,-1831, Iici Setiaat 1831-1 851 : 26()
Vitrolles, E.F.A. d'Arijauld baron de, 1774- 1 854,
Frans politicus: 87, 94-96
Voltaire, zie Arouet, F.M.
Voorduin, J.C., 1799-1878,
vrederechteriii hetkatiton Utrecht 831-1838, raadsheeriii het provincisal gereclits ho f
vati Utrecht 1838-1 855, lid va,1 de Hoge Raad 1855-1878: 257
1

528

Rl:61$ I i:RS

Vreecte. (;.W . 18(Ic,-188(),
ad\·ocaarte (; orinchelii. hoo glera.ir iii de rechteii te Utree ht 1841-1 879: 150,302,303.
367,4()3,461,465,466

Wallez, leaii-llaptiste-(;i,igl.jin, 1783- 1 847,
13clgirh uitgever eti publicist. die zicli iii 1815 iii 1)eii H.tag restigile. uitgeier van
kritische bladen als de 11'aak,-,1,iti·ot- 1 ·(eilant, de Bit,liotht'qtic· Bc·leique. het Adi,rrtr,iticlilitd
en de Fl mil b r,iii. Meernialen vervolgd \·luclitte hij iii 1822 naar Parijs: na 18311 werd hij

Belgisch diploiliaat: /28, /82, 2/7,2/9,221,230,426
Walpole. Itobert, 1776-1845.
Et,gelw staatsm,in. van 1721 tot 1742 de eigenlijke regeri,igsleider: 15
War,J:J.F., 18(16-188(1,
leraar Nederlandse taal- e„letterk u,ide a ati de Koniii klijke Militaire Academ ie te B reda
1828-184(1 (niet verlof IH3(1-1837, op iioii-activiteit 1839-184(1), redacteur vati Dc
X„ordlit·,ibittidi·r 184()-1841: 290
W.irizi (vati Schotiatiweii), jhr. A., 1772-1852,

schootizooti rati C;.K. vati Hoge,idorp. recliter te Anifterdani 1814-1846. lid van de
T\\·eede Kaiiier 182(1-1844: 19.i, 216,.168--;71, 974, 179, 191,4()8
W.irrikeitiig, L.A., 1794-1866.
hot,gleraar iii (le recliteli te Lerive,1 1 827-18311 eti te Getit 1 831-1836: 403
Wellitigroti, A. Wellesle\·, 176'J-1 852,

lirits opperbevelheblier. lid vati lict Hogerhuis. fir t lord ot- the treasury en eerste
mitiister 1828-1831) . niinister van Buitetilatidse Zaken 1834-1835: 171
Weijer, leati S>·1\·.i iii de, 1 HI)2- 1874,
advoc'.iat. bibliothecaris. liter:lir medewerker Cia:,·m·.t,ttll·ra/c des Eqs-Bas, hoogleraar

geschiedenis en filosofie. (samen met V;lit Meetieti) advocaat vaii I)e Potter (1828183(1). speelde daariia o.a. .213 mii,ister een belatigrijke rol hij de „prichting van de
Belgi9che inotiarchie: 278
Wihiiter, J .IJ.1).. 1792-1836,
red.ictetir rati DE (),ipartiidiet·. iii· I 'ft,pitiatisilit' Crotira,it en hi'I I 11(,pia,1,1,th It'ribbl,1,1. 22<)
Wilheltiii,i.i, 1751-1821,,
Pritises vaii Prilifeti, Prilises z·ati Or,iii.ie, echtgeriote v.iii stadhouder Wille ni V, inoedler
r.iii Kotimg Willetii 1: 5.9, 56, 96,97,130

Willem, Pritic \·.iii Orati.ie bijgeliaa,iid de Zwijger. 1533-1584.
leider v.iii de opstatid tegell Filips Il. Ko,litig v.iii Spanje: 24,.94,56
Willetii I. 1772-1843,

l'rili r.iii Oratije. Koliing der Nederialidet, 1815-184(1. groothertc,g vati Luxeniburg
181 5-184(1, tioeti,(le zich tia zij 11 .ibdicatie graaf- Nii N.is:au: pas.siR
Willetii Il. 1792-10.19,

Pritis vall Oran.ie. zc,on vati Willetii I. vice-presidetit ,·an de liaad \·ati State eli
voorzitter ·ati de liaad vati Mitiisterssedert 1829, belast m t' t h et opp e Ho 171 ill a n d o o v er
de krijgsmacht sedert 1831. Koning der Nederlanden en groothertog vati Luxelliburg
184( -1849: 153, 212-215,237,441,447,448,456,457,460,467,473
Wille!ii III. 165(i-17(I2.
Prilis vati Orati.ie, stadhouder Willeni IV 1672-17(12, Koning van (iroot-Brittannie
IGH9-17()2: 1/, 101,395
Willetii III, 1 H17-189(1,

Prins \·ati Or:inje. zoon van Willeni Il. Koning der Nederlanden en groothertog van
Luxei}ibiirg 1849-1890: 379, 497
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Wille,11 V, 1748-18(16,

Prins vati Oratije, stadhouder 1751-1795: 21, 54, 55, 83, 166, 335
Willem VI. zie Konitig Willeiii I
Witt, Johaii de. 1625-1672,

broer vati C ortielis de Witt, raadpensioliaris vali Hollatid 1653-1672: 102

Zilylell, Belle vati, geboreti Isabella van Tuyl van Serooikerkeii, Iiiadanie de CharriOre,
174(I-18(15,

Fratis-Zwitsers schrijtster v.iii Nederlandse atkoilist, bevrietid tizet Berijailliti (. onstalit,
op wie zij literaire invloed had: 46,84
Zliyleti vail Nijevelt, H., 1781-1853,
advocaat, secre taris gezalitschap l'arij s 18(14- 1 HA)7, ideni Madrid 8(17-1 Hill, ge volmachtigd mitiister Brussel 1814, idetii Stockhohi, 1816, ideni Madrid 1816-1822, id eli i
1

Siityriia 1 825, ide in Con stanti 110 pel 1 H 25-1 829, ide iii L (,tideti 1 831 - 1 8 33,111 iii ister vati

Buitenla,idse Zaken a.i. 1833-1834 e,1 1841, initiistervati Hervorinde Eredie„st 18411848:46

ZAKENREGISTEll
(Bil de ,/chilitieve opmciak van dit bock Lunne,1 Cdc·le,1 v,in) bepa,ihic blaciziid,·n 0/,gcs,hoven zil,1.
Da,iwili k,iii ket gezo,-/Itt' (zaak),1,1(/cru,c·r/; ,),ik „p ccit bd,·lide,i</c b/adziidi· st,g,iii.)
Pagitianuiiilizers verwijzeti zowel tiaar de tekst als Iiaar de voettioten.

De atkortitig: h. staar voor hoofilstuk.

aailbod tot grondwetsherziening in 1817. zie Grondwet vaii 1815
aanklachtrecht, parlemetitair, zie individuele ministeriele veraiitwoordelijkheid
.'1 ma·cki·Ilille op dc Grondil,u vali

Thorbecke: 11,2/,30,47,268,270,.1 95,396,399,4/7,

418, 42(), 424, 425,433,435, 441-443,450, 454, 469,470, 475, 48(), 482-490,
493-495

absolute. absolutistisi-he tiiacht vati Wille,11 L zie Kotii,ig
acht artikelen vati Lotiden: 112, 1 /5,274,280,406
additiotiele artikele,i C:rw. 1815: 177,352
admitiistratiefberoep bij de Konitig, zie rechtsbeschermitig iii het Ziliden
ad ministratief recht, eerste boek over: 343
adniinistratieve rechtspraak, zie onder rechtsbeschemiing iii het Zuiden

Adverte,Itieblad: 32,217,219,230,256,266,292,328,332,334,344,382,391,392
advies vati Vati Hogetidorp van april 1816: /07, 1/4, 149, /62, 350,457
Aken: 71
Alge„tee,i H,i,t elsblad: 30,176,351,364,380,381,411,423,425,433,440-444,446,
452,456,458, 476,486,488,49(1,494,495
.4 *mccit Xietill,s i·n

.4

dvertciatit'blad: zie Advertcittieblad

alge,iiene bepalingeti, zie Wet houdende algeniene bepalingen 1822
Algeiiietie 11.eketikaiiier: 40, 108, 160,162,207,221,235,257,439,446
al-zetbaarlieid ledeti: 257

-wet op de: 257
alliiachtsillusie vali Willetii L zie prealabele soevereiniteit
a,11 b telia reii

-gezitidheid en gedrag 256
Anierikaanse colistitutie: 1 1
L.lmi clu Roi et de la Patrie: 217
aiiiortisatiesyiidicaat: 15-5, 234,258,272,360, 439
aticieti reginie: 81, 82, 8.1, 93
anticipatie op de vereniging nier Belgie, zie Belgie
Antwerpeti: 67, 1 10, /36, 178,224
appel aan de natie:

195

areopagus, zie Hoge 1.aad
Arke ,\'oadis: 124
Amhem: 439
Amhems,lic Coura,it: 219,265,266,272,275,292,334,370,380,411,421,423,477
.lt, indhode: 423
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13adeti: .i.i, 269, .166, 471

barriere (r·aii l'ruiseri. de Nederlailileti eii E ilgelalid) tegen Fralikrijk: 9
Bataafte Itepubliek: 155,277,278
B.i£.1 ia:

101

begri,titig
-geitieeii m·erleg over begrotitig: 237
-liiiliisterieel budget: 2()9
-tietijaarlijkse: 4,27, 176, 2<)7, 21(1-214, 220. 221, 226, 229, 250, 251, 254, 299,
301, 31)8, 319-321,324,327-329,332,333,402, 448
-ver\\erping begrotitig rcmr bijzotidere uitgaveii 1827: 246

-verwerpilig begrotiligi,111 ee,i Wet R.0. te verkrijgen: 22 1, 3/2
-verwerpet) liegroting om een mitlister te dc,eii opstappeti: 3 /7
behoedettile seii.iat, zie Hoge Ii.iad
Beierfe (;ro,id„·et: 268
6. Brlet·: 31)5,3 12,344
Belgi 2

-aitispraak op gelijke behatideli,ig: 142, 2(1/
-,1.ilital ilin·otier& iii 181 4-1 X 15: 9, .fH, .1.97
-.it-tcheiditig \·aii Belgi2: 5,6, R, 103, 15(), 159, 168,211,223,224, 239,285, 3()3,
31)4, 314,318, 333, 339, 343-345, 349-351, 355, 356, 361-364, 367, 368,37(1,

I; 2-374,382-384,386,389,39(), 392,393,401,408,409,417,431,439,455,457,
459,464

--Vaii M.iatieti veratit,rcic,rdelilk \·oor: 4.97
-atiti-ljelgische pmpagalicia iii het Noorden: .152
-.inticipatie IT) cle veretiigilig Iiiet Hollaild: /(, c·.i·., 38, 7(), 28(j
-lielgeil. vereelizelvigil tilet rev(,luti )11,lire radicaleti: 325, 455, 456
-Helgische grolid„·etscoititilissie 18311: 103,350
-Belgische hegetiiotiie or, r Hollatid: 2, R-/ /, /7,2(), 7/, 74, 176,186,195,201,226,
228,296,3(14,33(),331,358,361, 363,364,366,393,416,43(1,431,462-464,475,
492

-liclgi+che prelilter: .12 /, .192

-ltrusvel olige.chikt roor de Hoge lt..i.id: 148
-buffenta,it tegeil Frillikrijk: 3.8
-c<implc,t tc,t hereiligilig lilet Fratikrijk: 2/ 1

-eincischikkitig ii,z.ike: 39/
-fitiaticieel-ec ,Iiotilische itilijvitig \·711 het Noordeti door liet Zuide,i: .160
-Fr.lrife Ilegeilioilie over Belgie: 464
-haat tege,1 de Belgeti iii 1 X31 : 3 1 1, .1 80, .194
-katliolieke meerderlieid: .*-1, 72, 74, Im),192,332

-Ouste mijk eli, 9
-l'ritic ,·ati Oratije eii: 212, 214, 2/9,.345,.184
-publieke geect vulgeits Vati Hogendorp april 1816: 1/4,1/6, 149,35/

-publieke geest volgens Thi,rbecke: 401
- taat vati beleg: 13(), 4.16

-1,11ie vatikatholiekeii etiliberaleti itihet Zuideli: 5, /16,2R7,288,.1/9-321, 361,41)2
-volharditigspolitiek. zie Koiii,ig
-volks„·il vaii 11elgie: 414, 4.1 1

-vroege belatigstellitig Willeiii I ,·ocir Belgit: 8
-zeltbeschikkingsrecht der lielge,1 iii 1815: 46, 124, 280,356
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betioemingsrecht van miiiisters: 1.9, 87, 89, 9(), 94, 146, 338
13erlijii: .16, 194,220
besluitetiregering: /48,247,41 1

betrekkitigen regeritig-Tweede Katiier, zie coinnitinicatie Koning-Kamer
I.a Bililiotlitqtte Beloqtic: 117,128,130,217,220,222
I.a Bibliothiqtte Historique: 213
bijiiaineti vati Van Maa,ieti: 308
blatiketwet: 248,25/, 45*
Bosch, 1.)eli: 177
Bozirgoridische 'ministeriele veratitwoordelijkheid'. zie ininisteriele verai,twoordelijkheid
11 ,irgo,idische beden: 320, 436

breuk in het Engelse stelsel: 14, 15, 17
budgetrecht, zie Tweede Kamer
burgerlijk wetboek: 207,208, 22(}, 224,252,257,262
bilitenparte iii entaire kritiek: 201

84011:orf: 29(1,292,314,334,338,339,367,392,411
Bijdragen lot Reg,seeleerdheid en Wer,Reving.. 318

Carbonari: 2 /2
I.e Catholiqtic de Gatid: 317
Le Catholiq,te des Pays-Bas: 273,343,345
censuur, zie zelfcetisuur
Charte: 88-96, 10/, 144, 314, 3/5, 483
charte octroyee, zie Grondwet
Cleef: 185

coalitie vati liberale,i eii katholieken iii het Zuideii, zie unie
Code 1'6,1,11: 35, 107,140,313,342
collectieve ministeriele verantwoordelijkheid, zie ministeriele verantwoordelijkheid
1 45,245
cointiiittiicatie Konitig-Kimer: 224,250,327
-ideale, over Bitrgerlijk Wetboek: 257
-zie ook Ko,iing, inlichtitigeti-KB 182(1

coriniies. niinister geeti comniies:

competitie Van Gobbelschroy-Vati Maanen: 297,.103
coniplottegen Willein I: 177,21/, 21 4,218
conceptred e voor de Tweede Kanier vati Van Hogendorp uit 1 8 1 7: 130,471
C:otitlictenbesluit 1822. zie scheiding der niachteli
cotiflictelistelsel. zie scheiding der mac hten
coiifroiitatie V.iii Maanen-Thorbecke iii 184(1: 441
Cotigres vati Wetien: -141, 70, 72, 146, 247, 267, 276,280,469
cotisolidatie vati het koninkrijk: 17, 402,4()3
constitutie: 23,42,43 , 58,72,96,155,179,200,234,236,25(}, 281,391,429, 436,
462,466
-Amerikaanse: 11
-Enge\se: 11,18,27,31,33,44,68,117,121,381,396,420
-Pruisische: 36
constititiotiele staat. beginsel: 398
Constitutie van 1791: 82

CoiKtitutie vaii hetjaar VIII (1799): 248, 398
cotistitutie van 18(15: 390
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Franse Wet op de Ilechterlijke Organisatie 17911: /87
Fra Ilse Wetboek van Strafrecht, zie (:ode 1'011,11
Fulda: 22,56, 58, 167
1.81 (-,Lizette C.&,ii"rale des Pays-Bas

(1815-182(I eli 1827-183(1): 109, 195, 244, 274, 287,

288,

297. 308,335
Gazette va,i H·'est VI,ia,idere,i 1,1 Bril,i, c: 246
genieen overleg: 33, 1.i2, /33, 196, 197,201,252-25_9,2.97,259,271,275, 327--t-i<),

3.19, 341,369

-afkolidigingsformitlier voor wetten: 255
-deelrialile vail tilinisters: 254, .123, 339, 473
-over 13urgerlijk Wetboek: 207,224, 2.52,255,257
-zie ook comtilutiicatie Konitig-Katiier
getetiiperde tiionarchie, zie iiiotiarchie
Gent:51,100,150,273,315,396,399-403,405,412,431,432
De (.lids: 199,228,460,471
Le Globe: 242,243
De (,'odsdie,istvric nd: 242
graaridiscussies Eerste Kaiiier 1816-1817: 253
's (irave,111(tagsc C.'Mira,it. 249
Cirotidwet

-authentieke uitleg: 61

-eed vati de Ko,iitig op: 35, 158, /70, 173, 2/5
-eed van de mi!,isters op. zie individuele ministeriBle
-geoctrooieerde (charte octroyle): 59, /57, 138, 3.;5
-geschreven: 14,26, 82
-letterli.ike uitleg: /71,274,293,321
-tiatio,iale kracht: 447
-ondergeschiktheid Koning aan: 1.58, 165, 185
-schenditig: 5/, 53, 101, 27(), 436,471
-verdrag tusserl Vorst e,i volk: 157, 158
(,rondwet 1 8 1 4

-art. 1()4 Grw. 1814, zie ministerifle verantwoordelijkheid
-art. 1(16 Grw. 1814: 189

-iiiondelitige traditie inzake omkering karakter van: 183, 41 8,419
(,rotidwet 1815

-art. 165 (;rw. 1815: 187,189,258,262,264,348
-dubbelziritiigheid: 60,7.9,76
-gebaseerd <,p Bourgondische instellingen: 43, 319, 437
-geest va,i: 198,2/5,233,241,255,258,282,427
-grondwetscommentaarvan Vati Hogetidorp vati 1823: 41, 131, 137, /76,232, 304,
420

-herzienitig: 76,122,296,372,386-388,394,433-435,446,450,455,462,

467,

480

--belotte herziening: 391
--reactie vati Van Hogetidorp op het aatibod: 130
-lacuiie itizake ministerifle verantwoordelijkheid: 7,4.5,48, 6(), 62,75-77,99,104,
106,112,119-121,123,125,127,146,148,149,162,173,191,336,343,427
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-aatital katholieketi iii Hollarid iii 1814: 9
-at-scheiding vati Belgie: 2/1,3.14,.17/, 372,431
-anti-Holl.indse propaganda iii 1Jelgie: .159
-de naani: 8
-Hollandse hegetiioiiie over lielgit: 9, 72, 114,200,.H /, 358,359,43/, 474
-Hollatidse oligarchie: 1 /3, 1 14,.132

-zelfiiioord va,1 H(,Ilailli: 360
hongerstiood iii IRM en 1817: 179

1.'11,tpartial: 130,216,224,225,242,249,250
impeachment: 10, 14,27
iliiperittin iii imperio: 261,368

iliterpellatierecht, parle,11entair: 82
itiviolabiliteit des Konings, zie kotiitiklijke onscheridbaarheid
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-hiaat iii tiotule,i: 125
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Leziveti:

103,110,126,130,150,334,403
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Matlticti Larnsbergh: 242-244,292
Mechelen: 363
nieerderheidsvornii,ig. parlementaire: 21, 192
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-vrijheid van meningsuiting: 218,285, 29()
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-vervolging: 11 ()

otticiellze tiiededelitigm. zie inliclititigeti-Kll 1820
oiiafliatikelijkheid van de rechterlijke tiiacht, zie scheidi,ig der mac-hte,i
otiderwerpingsverdrag, zie soevereiniteit, bij Van Maanen
oiiderwijsbrochure vati Haus: 273, 404
De (),ipartiidiee 220,421,423
otischeiidbaarheid, zie Koning
cipperbestuur der kolonifn, zie Kolling eli kolotiiaal mi>tiopolie
oppermacht, zie soevereiniteit

L'Oracle: 1()9,141,178,249
Orde van Advocaten te Brussel: 142
orgatiieke wetgevitig 206,2()9,21(), 476,478,481
patriotteli: 56
pers als mmht iii de staat: 285,289

persbeleid en Vati Maatieti: 164, 297,.145
persbreidel: 113, 195,422
persprocessen: 104,218,285, 345,422
persvrijheid, zie vrijheid van drukpers
petitie, reclit v;iii, 139, 322
-advies van Maanen over: 282,341
-brochure over, van Van Assen: 337, 38.1
-petitie Cauchois Leinaire en Guyet: /96,208,209
-petitie vali die wijn e,1 zoittlialidelareii: /37-14.1, 196, 208,283
-petitie e,1 miiiisteriele veratitwoordelijkheid: 256
-petitie itizake de Zitidelijke grieven, februari 1829: 302,3/9
-petitie en volkssoevereitiiteit: 306
-recht op itilichtingeti voor Tweede-Kamercommissie voor de petities: 256
-tweedle petitiegolfiii 183(1: 333
-voorschriften voor eeti geldige petitie: 14 /, 142,283
'point d'argent. poilit de Suisses': 223
politieke partijeti: 17, 66, 69, 479, 494
prealabele soevereiniteit. zie soevereiniteit eii Van Maanen
prerogatieven vaii de Kroon: 227,273,275,458
pressie van de regeritig 201,372
1.c Politiqtle: 142,345
publieke opit}ie: 33,81, 123, 129, 133, 194, 199,203, 233, 246,253,290, 314-317,
357,358,376,403,414,416,422, 479, 481,484

Rud van State: pas Aim
De Rccensetit 081: der rece,isenk,i: 87, 95

rechterluke coinpetentie: 258,262
rechterlijke macht
-attributeli vati de rechterlijke maclit: /38
-bevoegdheid: 99, 137, 1.38, /8/, /89, 244,259,348
-eed op de (;rotidwet van de rechterlijke iiiacht van het Zuide,i: 187
-ket,liistieming door de rechter: 188

-otiathankelijkheid, zie scheiditig cier iiiachte,i
-rechtsbeschertiiing in het Zuiden: 1-17 c.v., 183 c.v.
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-vorstelijke coevereiniteit: 485
e. rcilkssoe,·ereiiiiteit: 2/, 2.9, 1.9.f, 156, 158,280,281,283,284. 289. 306,308, 3()9.
325, 331,337,338,360, 398,4()2,414,415,427,446,459, 461,465
t. socverei:iiteit eli diverse oliders\·erpeti
-republikeitise wevereinitrit. overdraclit vati: 163
-<oevereitiiteit over Hc,Ilatid v.iii Lodewijk Napokon, overdracht vaii: 279
-vievereitiiteituoverstap vati Willetii I: 66, 170,4.30
1

--Ccilliplicaties da.irl,ij

166

--iii()11ietit ,·ati: 17()
Li· Spi·,t,ik·tir Bi·let': I /6, 1 79

ik St,latst-our.1, t: 36, 106.109. 123, 128,184,2()8,223,227,248,250.263,265.289,
290, 292, 342,350, 358,360,392
ft,1.itfgreep: . 2 /

ctadliouder. Cert)stadhouderscliap: 8, 12, 13. /9. 2/, 24, 25, 54-57. 59, 6(1, 83,97, It)1,
167

-emitietit h<,c,fd: /2
1)e St,1,1(litard 367,368,391,411,422
staticletivertegetiwocirdiging: 269
Stateil-(„;elier.1.11. wreiiigile rergaderiiig: 209, 4.90
stri)111,111 lieti: 1 7

IA· Sitrvcillmt: 11)4

tahoe op illitikterifle verailmoordelijkheid. zie tiiinisterifle veratitwoordelijkheid
tegelistellitig Noord-Zuid: 127. 224, 239). 2,Y·t. .1.12. 429
-doc,r Wil|elii I iii statid gehoudeli: /51, 332
terilgwerkelide kracht vati hetlinge,1. zie scheillitig der niachte,1
tiendaagfe veldtoi-ht tegen de lielge,i: 34/. 333,3,90,.990
theocratie: .1.1H, .1.39, .1.52

tc,etsitig recht rail de (;rolidwet. zie schridilig der niachteli
tri.19. zie :cheiditig iler iii.,chteti
trihi,!1.iat: R.1, .118

tutc,r universae civitatis. zie K initig
T,feede Katiier
-attribureti: .f /2
-authelitieke uitlegger vati de wet: 13/f
-budgetreclit: 33. 59. 66,73. 74. /33, 1.92. 237-259. 294. 3/7, 32/. 339,.144. 427,
4.99, 4.5 1
--,latitastilig:

439

--hailiterilig door de 13elgen: .32/
--uirhoHen: 239
-bitige,1 i·i,or: 3 1 1

-gatig rati zaketi iii de, zie l'Obwn·.iteur
-gebrekkige vergaderwijze: 421
-get·ec<,tistriteerde H.ii,deliligeli: 14 /, 194,248-2.90, 26.9,274, 2R/, 284, 292,.H.1,
342, 349,37(1,428, 436
-ticerleggeti ter grit-fte: 236,302

-c,litbii,diligsrecht: 27,29/, -144, .990, 42.9
-ofergaan tot de orde rali de dag: 256,302
-procedureregels: 128

ZAKENREGISIER
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-publieke tribuiie Tweede Katiier: 129
-regletiielit vati orde: 103,324,342,352
-rebpectercil vall: 3/1

-verlot'vati: 39,4/, 48,49,5/, 52, 129,1 32-134,196,208,209,234,245,342,450,
467,469

-verslagleggiiig, zie gerecotistrueerde Hatidelitigeti
-vertrouwelijk overleg mer de regeritig: 434,435
-zetelverdelitig Noord-Zilid: .18, 72-74
tweekaliierstelsel: 48

De 'fiid,getioot: 169,459,460
Tijdschrift poor wilsbegicrte: 279

ultrainotiarchale partij, zie theocratie

utiie van liberale,1 eii katholieket, iii het Zuide,i, zie Belgie
Uliie vati Utrecht: 12, 1-5, 22, 32
littipiaansch H'ec b/ad: 220
1.aderlandsl'he Lette,·oeti'ili,tee,i: 95,124
verdra

tllS,ell

vorst eii volk, zie (;rondwet

'verdeel en heers'-tactiek vati Willeill 1, zie ilidividuele mitiister
verelligde vergaderilig, zie Statell-Gelierad|

La l'tridi,lite tic Gmid: 13(), 224
veretiigilig Hollatid eli Belgie
-iii isiu kkitig: 117
verlotiolistructie: 41,47,48,53,467, 468, 496
vertrouwenslijotie: 90

vertrouwelisregel, zie collectieve Illinisterifle veratitwoordelijkheid
vertrouweiisvraag, idetii

vierde niacht, zie Koliilig
vierschaar, lees: rechtba,ik
Lc I«'( i/atit: 106, /26,217
volk ssoevereinitelt, zie soevereititteit
voorlopige Hoge 14aad, zie Hoge 11-aad
Le Trai Libl'rat: 1 3{), 225
vrees voor Belgische itilijvitig vmi Holland. zie lielgis,he hegetiionie
frees voor vervolgiiig bu de pers, zie persbreidel eti persbeleid van Van Maatieti
1)e Vi·ietid des Vaderlatids: 320

vruliandel: 1 16, 1 /7,226,237
vrijheid van drukpers eli van meningsuititig: 88, /7/, 209,2/8,285,289,290,3 /4
vrijheid van otiderwijs: 298,406
De iftiakzat,ic, zie Le l 'igil,int
Di· It'cei:srhaal: 34, 175, 181, 202-206,2/0,221,293,340
11'i·ekblad va,1 het Regt: 457
Wetieii: 124, /72, 211, 320, 445; zie ook Cotigres van Wenen

Wet houdetide algeti,eie bepalingeii (14 jutii !822): 26.1, 266, 392
Wet op de drukpers: 308,309,311
Wet op de rechterlijke orgatiisatie, wet lt..0: 260,266,267,271,306,348,392, 450
Wetboek vati Strafreclit: 3 1,44, 70,285, 307,342,343,444
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Wetboek v.iii Strat-\-orderitig: 3(j7,.1/c),.14.1, 4.90
Willelii I, zie Korii,ig

Wurteniberg: 270
7.clitic·,ispr,ikt'n ttis:rn Kia,irtic· ti, 7ry,tric·: 19.9

zelt-censuur: 2().1,249, 44 /
Zirijgcl)Lic. zic !11it,isterii:le \·eratitwoordelijkheid

RM.(,14'1-TRS

GERAADPLEEGDE AllCHIEVEN
Nationaal archiet- De,1 Haag
archieven vati:

Algeiiiene 11.eketikatiier
Vati Alpheti
13iiitieiilandse Zaketi
Buitetilatidse Zaken
Collot d'Exury

J L risse 11

Kelii per
De Keverberg
1)e Kock
Luzac

C: ras

Kabitiet des Kotiitigs

Elout

VE Maailci]

Justitie
Falck

M o Ilerus

Raad vati State
Ruell

Fagel

Fitiaticie

Staatssecretarie 1H13-184(1
Th 01-becke
WiscIMS

11

C;roei) vati Prinsterer

Vati Hall

Vail Hogendorp
Ki,nitiklijke liibliocheek
1)e (;rovestitis

13 elitifatite

Kotiitiklijk Huisarchief
Universiteitsbibliotheek Leiden
Lizac

Tydemail
Algenieeti lt.ijks,trchiefljrussel
Van Meelien

De Thietines de Lombise

Rijksarchief Motif (Berge,i) Henegouweii
De Thietities de Lotiibise

(;ebruikte afkortillgeil
ARA
Alge,iieen 11-ijksarchiet-Brussel

NA

Nationaal Archiefl)eli Haag

B M GH

Bijdrageti eti mededelitige,i betreffetide de geschiedetiis der Nederlatidell

BMHG
KB
UBL

Bijdrageii en mededelitige,i vati het Historisch Getiootschap
K oti iii kluke

Bibliotheek 1)en Haag

U,iiversiteitsbibliotheek Leidell
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Klt.ANTEN eti PER.IODIEKEN
Al.et·mt·,·11

H,t,idelsl,lad

.4 le#·111(·eli Xicillis ·It .1 di,(·rtrittic·hi,id
Dc' .4 i·L, ' Xim·hs

I.'.Arii di, Roi *·t dc 1,1 P,iti·i,

.11(waritit i'dor h<·/ :'iriticilit,·:cit
Alatlticti I.ae,isberali
1-(· .1/ 'rciti·(· Bi·/ec

,-irtilli·ills,-lic' (Mil·,1111

/-t· .Wm·tit· · (-oils irtiti ,11,ic/h· d '.-1 m,·rs
1-, Mi'retire-Stir,·i'illci,it
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Li·
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I.,1 Bil,lit,thi"qcit· Bc·It:i,ili '
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Li· Xatiotial
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D(.#d- Biaball der

I'lic (-oilr,·w
I.c' (i,itri·ic'r di' 1,i
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m
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I.i flambcm
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11· Hotwmiv
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1.,1 1' ridiqtic de (:,itici
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Lim·rkimdie Ala,eaz 4,1
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Ic libfral

Zamcitsprakrn flim·11 K/,t,irge' ci, Try,ili ·
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