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Over constitutionele cultuur in de 
Nederlanden aan het begin van de 
negentiende eeuw
Gustaaf van Nifterik

“Je propose des fantasies informes et irresolues, comme font 
ceux qui publient des questions doubteuses, à debattre aux 
escoles: non pour establir la verité, mais pour la chercher. Et 
les soubmets au jugement de ceux, à qui il touche de regler 
non seulement mes actions et mes escrits, mais encore mes 
pensées.”
(Montaigne, Essais I.56)

De laatste tijd wordt veel gesproken en geschreven over de culturele inbedding van het 
recht, alsook over de noodzaak van een kennis van de (rechts)cultuur als voorwaarde 
voor een goed begrip van het recht van enig land of tijdperk. Om slechts twee 
voorbeelden te geven, kies ik één die zeer recentelijk is uitgesproken, een ander die 
direct in relatie staat tot het onderzoeksprogramma van de afdeling waarvan Liesbeth 
Huppes al lange tijd deel uitmaakt en dat is gericht op de Rule of Law. De eerste komt 
uit de keynote-paper van David Ibbetson, uitgesproken op het congres van de European 
Society for Comparative Legal History op 9 juli 2012:

First, the way in which the law develops in different systems can depend on what 
we may call the culture of the different systems. […]. So a first general lesson 
for the practice of comparative legal history is that these aspects of legal culture, 
based on the past history of the different systems, can play an important part in 
the way in which different systems respond to pressures for change; and this in 
its turn may influence the nature of the changes, since it affects the ease with 
which the inertia of the law can be overcome.

 Mijn tweede voorbeeld komt uit de bundel Promoting the Rule of Law Abroad: 
In Search of Knowledge en is de veelzeggende titel van een paragraaf uit de bijdrage 
van Wade Channell: “Mistaken Assumption 3: Cultural Issues Are Peripheral to Legal 
Reform”.1 De boodschap is helder: cultuurkwesties werken in op het recht; derhalve 
is kennis van de cultuur essentieel om de werking van het recht te kennen, als ook te 
begrijpen hoe het recht reageert op druk van buiten.
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 Onlangs las ik in de Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, 
de man achter de Grondwetten van 1814 (Noordelijke Nederlanden) en 1815 
(Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden). Hoewel deze grondwetten toch niet bekend 
staan als zeer liberaal, democratisch of rechtsstatelijk las ik evengoed bij hem de 
volgende verzuchting2:

Wij zijn nog niet zo ver gevorderd, om te begrijpen, dat de wet alleen over ons 
moet heerschen, dat ook de Koning onder de wet is, en dat zijn geheel bestuur 
slegts dient te bestaan in de toepassing en uitvoering der wetten. 

Ik lees hierin een beklag over het feit dat de constitutionele cultuur van waaruit ‘zijn’ 
Grondwetten werden gelezen, geïnterpreteerd en toegepast, minder rechtstatelijk 
was dan hij en de Commissies die de Grondwetten hadden voorbereid, zich hadden 
voorgesteld (“ nog niet zo ver gevorderd, om te begrijpen”); misschien was die cultuur 
onvoldoende flexibel om zich te voegen naar het beoogde nieuwe fundament van de 
staat.
 Ik grijp deze verzuchting aan om eens iets nauwkeuriger te kijken naar enkele min of 
meer rechtstatelijke ideeën van de Commissies die de Grondwetten van 1814 en 1815 
voorbereidden.3 Ik bezie daartoe een drietal kwesties waarover destijds in de Commissies 
is gediscussieerd en let daarbij in het bijzonder op (ogenschijnlijke) conflicten met de 
bestaande constitutionele cultuur.4 Voorlopig kunnen we op basis hiervan concluderen 
dat Van Hogendorp cs. er onvoldoende in zijn geslaagd de (rechtstatelijke) basis die 
blijkens de verzuchting was beoogd, grondwettelijk te verankeren.

Het uitgangspunt, in 1815 duidelijker geformuleerd dan in 1814, was dat de (nieuw 
ingestelde) monarchie niet in willekeur, of de vrijheid in losbandigheid, zou ontaarden 
(Verslag van de Commissie, 5 Juni 1815).5 Dit trok een zware wissel op de Commissie 
bij het formuleren van de regeling(en), en dit te meer, omdat in die tijd iets al snel werd 
gezien als een blijk van wantrouwen jegens en dus kritiek op de Soeverein Vorst, later 
Koning. En kritiek op de Koning paste in elk geval niet in de (politieke, constitutionele) 
cultuur van de eerste helft van de negentiende eeuw.6 De angst om de Koning te 
compromitteren won het gewoonlijk van de angst dat deze iets zou kunnen doen in 
strijd met het landsbelang. Weinig hoop dus voor de daadwerkelijke verspreiding van 
het rechtstatelijke uitgangspunt van de Commissie.
 Recent onderzoek naar de oorzaken van soms tegenvallend succes bij (wereldwijde) 
implementatie van de rule of law heeft bovendien uitgewezen dat een rechtsstatelijke 
herijking van een land en zijn staatsbestel in de regel alleen succesvol is wanneer zij 
gepaard gaat met de nodige verschuivingen in de socio-politieke cultuur.7 Nu is echter 
één van de uitkomsten van het onderzoek van Roel Pieterman dat de hegemonie van 
de aristocratie en de monarch in de periode 1780-1848 niet werd doorbroken.8 Dan 
trok de Koning aan het langste eind, dan weer de (provinciale) aristocratie en een 
derde keer trokken zij samen op. Maar uiteindelijk hielden ze de macht gezamenlijk 
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stevig in handen! Nog minder hoop dus voor een succesvolle implementatie van het 
rechtstatelijke uitgangspunt.
 De bekende Duitse rechtshistoricus B.G. Niebuhr concludeert dan ook in een brief, 
gedateerd 19 april 1814, dat in ‘Holland’ de absolute monarchie was ingevoerd “und 
zwar unter Formen, die dem Leser auf den ersten Blick einbilden, dass constitutionelle 
Freiheit existiere”.9 Constitutioneel (constitutionalistisch?)10 naar vorm, maar niet naar 
inhoud. Een magere oogst.

Om dieper door te dringen in de constitutionele ideeën van destijds kijken we naar 
de vriendelijke woorden van de Commissie aan de Soeverein in een brief gedateerd 5 
februari 1814. Tussen veel ander fraais lezen we daar dat de Soeverein “uit zijnen vrijen 
wil eene Constitutie aan de natie aanbiedt, waardoor zijn eigen gezag op eene redelijke 
wijze aan grondwetten gebonden wordt”.11 Met voorbij gaan aan het archaïsche gebruik 
van het meervoud (“grondwetten”), verdient de spanning tussen enerzijds “uit zijnen 
vrijen wil” en anderzijds “aan grondwetten gebonden” onze aandacht. 
 In weerwil van de chronologie van gebeurtenissen die volgden op het vertrek van 
de Fransen in 1813, concluderen de meeste staatsrechtsgeleerden dat niet de Grondwet 
1814 voortvloeit uit de bevoegdheid van de Soeverein (hetgeen gesuggereerd wordt in 
de zinsnede “uit zijnen vrije wil”), maar dat andersom diens bevoegdheid is gefundeerd 
in de Grondwet.12 Het zou hier niet hebben betroffen een door de Vorst ‘geoctrooieerde’ 
Grondwet, maar een Vorst die op basis van de Grondwet regeerde. De nadruk komt zo 
meer te liggen op “aan de grondwetten gebonden”, dan op het “uit zijnen vrijen wil”.
 In de Commissies zelf is bovenstaande spanning niet expliciet aan de orde gekomen. 
Maar aangaande de relatie tussen de Soeverein Vorst (later Koning) en de Grondwet is 
het verhelderend te kijken naar de kwestie hoe de Grondwet aan de bevolking moest 
worden gepresenteerd en hoe het volk zijn instemming ermee zou doen blijken. De 
gedachte die we in de Commissies vinden was dat de Grondwet door het volk moest 
worden goedgekeurd, en dat het moest zijn een pactum tussen de Souverein Vorst (later 
Koning) en het volk op basis waarvan de Vorst (Koning) zijn macht zou uitoefenen. 
In 1814 was besloten (besproken in de Commissie op 4 februari) dat 600 notabelen 
hiertoe het Nederlandse volk zouden representeren; de lijst met 600 namen zou ter 
inzage in het land worden neergelegd en wanneer tegen een kandidaat vanuit het volk 
geen bezwaar was aangetekend gold dat als instemming met zijn kandidatuur – een 
procedure overigens die een enkel lid nog te democratisch was.13 Kon in 1815 dezelfde 
procedure worden gevolgd in de Zuidelijke Nederlanden, met uitbreiding naar 1500 
notabelen?
 De bezwaren hiertegen in 1815 waren divers (besproken in de Commissie op 5 juni 
1815). Zo wordt opgemerkt dat het volk zou kunnen menen dat de notabelen eerder de 
Koning dan de natie zouden vertegenwoordigen en er dus van de idee van een pactum 
weinig terecht zou komen. Bovendien zou het volk geen vrije keuze hebben, noch in 
vrijheid onderzoek kunnen doen. De enige mogelijkheid was ‘ja’ of ‘nee’. Ook was 
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er natuurlijk de mogelijkheid dat de Zuidelijke notabelen het voorstel zouden 
afkeuren, de Koning zouden compromitteren en zodoende ook het Noorden met 
een probleem zouden opzadelen. De Zuid-Nederlandse conservatief J.J. Raepsaet 
doet vervolgens het voorstel dat de Koning dan toch liever uit “plénitude de 
pouvoir” de Grondwet aan de natie zou dicteren, een voorstel dat andere 
Commissie-leden als absurd van de hand wijzen. Raepsaet zou in de Commissie 
overigens wel vaker geïsoleerd staan en aan het kortste eind trekken.
 Uiteindelijk kiest Koning Willem I ervoor om in 1815 in het Zuiden dezelfde 
procedure te volgen als in 1814 in het Noorden (KB 5 juli 1815).14 Het vervolg 
is bekend: de Belgische notabelen verwerpen de Grondwet met 769 stemmen 
tegen 527, dat enig zorgvuldig rekenwerk nodig maakte om het ontwerp te 
redden. We hebben het hier over de zogenaamde “arithmétique Hollandaise”: 
wie had aangegeven tegen te hebben gestemd op religieuze grond(en) kreeg te 
horen dat hij niets te vrezen had en dat zijn stem werd geteld als instemmend, 
evenals die van de afwezige notabelen. Toen ook dit niet voldoende bleek, 
betrok men de unanieme instemming in de Noordelijke Staten-Generaal erbij, en 
concludeerde vervolgens dat een grote meerderheid van de natie met het ontwerp 
had ingestemd).
 Oorspronkelijk waren de Vorst / Koning, Van Hogendorp en de Commissies 
uitgegaan van een pactum tussen de Vorst / Koning en het volk, dus van een ook 
door de natie goedgekeurde Grondwet – geen dictaat. Wegens afkeer van (al te) 
democratische procedures en wegens gebrek aan politieke organisatie van de 
natie na de Franse periode, verschijnen de notabelen als de aangewezen groep 
om het volk in deze te representeren. Wanneer nu in 1815 de Zuid-Nederlandse 
notabelen tegen de voorgestelde Grondwet stemmen, wordt alles uit de kast 
gehaald om het voorstel te redden. Er blijft van het oorspronkelijke idee van een 
pactum maar weinig over.

De Commissie heeft in 1815 zichtbaar haar best gedaan om de macht van de 
Koning zorgvuldig te bepalen, maar zonder succes. Na veel discussie ziet men af 
van expliciete formulering van diens macht, uit angst dat de noodzakelijkerwijs 
vage definities de macht van de Koning eerder zouden verruimen dan bepalen, 
en in vertrouwen dat de grondwettelijke positie van de Koning toch wel 
duidelijk genoeg was: hem zou de uitvoerende macht zijn toevertrouwd, hij zou 
hoofd van het algemeen bestuur zijn en hij zou verantwoordelijk zijn voor de 
rust en veiligheid.15 We kunnen hier zeggen dat de Commissie er ten onrechte 
vanuit is gegaan dat de constitutionele cultuur in deze landen voldoende was 
uitgekristalliseerd om in deze ook zonder formele regelgeving eenstemmigheid 
te kunnen veronderstellen. Echter, waar het uitgangspunt van de Commissie 
was geweest dat de Koning die bevoegdheden bezat die hem specifiek door de 
Grondwet waren toegekend, wordt al snel na inwerkingtreding van de Grondwet 
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1815 de interpretatie leidend dat de Koning de bevoegdheden heeft die de Grondwet 
hem niet heeft ontzegd.16

 Uitdrukkelijk wel geregeld was dat de Koning ten behoeve van zijn uitvoerende taken 
de bevoegdheid bezat om Algemene maatregelen van inwendig bestuur uit te vaardigen 
zonder verplicht te zijn daarvoor met de Staten-Generaal samen te werken (art. 73 GW 
1815). Daarnaast bezat hij in samenwerking met de Staten-Generaal de wetgevende 
macht. Het ontbrak in de Grondwet echter aan een duidelijke afgrenzing tussen wet- en 
uitvoeringsregelgeving. Het begrip ‘wet’ was open gelaten, onder expliciete verwijzing 
naar Montesquieu’s Esprit des Lois (een gedachtewisseling hierover vindt plaats op 4 
januari 1814). In de Grondwet van 1815 luidde art. 105: “De wetgevende macht wordt 
gezamenlijk door de Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend”. Maar onduidelijk 
bleef wat hierin moest worden gelezen. Vanuit een materieelrechtelijk wetsbegrip 
las men hierin dat elke algemeen verbindende norm die de rechten en plichten van 
onderdanen raakt (anders gezegd: elke ‘wet’) alleen door samenwerking met de Staten-
Generaal tot stand kan worden gebracht.17 Maar een materieelrechtelijke interpretatie 
was niet dwingend en invulling van het begrip ‘wet’ was – zoals gezegd – bewust aan 
de grondwettelijke praktijk (cultuur!) gelaten.18 In combinatie met het eerder vermelde 
dat ook de uitvoerende macht van de Koning nergens duidelijk was bepaald, was het 
gevolg hiervan dat er geen grondwettelijk argument was om de Koning aan banden 
te leggen wanneer hij feitelijk zou regeren buiten de Staten Generaal om. En dat was 
precies wat Koning Willem I zou doen.
 Diens mogelijkheden om zonder de Staten-Generaal te regeren namen bovendien 
nog wezenlijk toe na de aanneming (door de Staten-Generaal) van de zogenaamde 
Blanketwet (Wet van 6 maart 1818) die algemene straffen stelde op overtredingen 
van Algemene maatregelen. Er klonken uitgesproken oppositionele geluiden tegen 
deze wet. Eén van de tegenstanders was Van Hogendorp. Meer dan eens wees hij 
erop dat de Blanketwet de grens overtrad tussen wetgeving en bestuur, en dat deze de 
grondwettelijke balans verstoorde: een algemene maatregel die van een strafsanctie 
was voorzien, moest volgens Van Hogendorp in het grondwettelijke systeem worden 
beschouwd als een wet. En een wet kon niet tot stand komen zonder samenwerking met 
de Staten-Generaal.19 
 Hoe heeft de Staten-Generaal dit met grote meerderheid kunnen laten passeren?20 
Hier kan erop worden gewezen dat voor een vruchtbare start in 1815 de leden van de 
Tweede Kamer waren aangewezen door de Koning. Velen van hen zaten in 1818 nog 
altijd in de Kamer. En in de literatuur zijn aanwijzingen te vinden van manipulatie van de 
verkiezingen door de Koning, vaak in samenwerking met de provinciale Gouverneurs. 
Van Hogendorp zelf was hier een slachtoffer van. Invloed op de samenstelling van 
de Tweede Kamer die de Koning formeel niet toekwam, heeft hij in de praktijk op 
informele manier proberen uit te oefenen.21 

Ziehier enkele facetten van de politieke en constitutionele cultuur in de Nederlanden 
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aan het begin van de negentiende eeuw. De Commissies 1814 en 1815 hebben het 
niet aangedurfd in de Grondwet heldere, formele grenzen te stellen aan de macht 
van de Soeverein Vorst / Koning. In een land waar het ontbrak aan een gewortelde 
rechtstatelijke cultuur verdampte vervolgens al spoedig de rechtstatelijke uitleg van de 
constitutie.

Gustaaf van Nifterik is Universitair docent Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam en is sinds 2004 collega van Liesbeth in de afdeling Rechtsleer.
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