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17 ‘Gij wilt het, Nederlanders!’  
 

Enige opmerkingen bij het Nederlandse volk in 
grondwettelijke zin 

 
 
Gustaaf van Nifterik 
 
 
Het Nederlandse volk is intern tegenwoordig niet veel meer dan een 
verzameling individuen, een verzameling die staatsrechtelijk wordt 
vertegenwoordigd door de Staten-Generaal, tot de samenstelling waarvan een 
gedeelte van het volk, het kiezersvolk, met enige regelmaat wordt opgeroepen. 
Maar ooit is het meer geweest. Ooit was dit volk een eigen persoon, een 
juridische eenheid, drager van de ‘Souvereiniteit’ en bovendien getooid met een 
heel trotse naam, een naam die herinneringen opriep aan een Germaanse stam 
die zich met succes had verzet tegen Romeinse onderdrukking, om zich 
vervolgens op voet van gelijkheid met de Romeinen te associëren (althans, zo 
wilde de mythe): het Bataafse volk. Maar de juridische persoon die dat volk ooit 
was, heeft opgehouden te bestaan. Alles wat ervan over is, is een verzameling 
individuen. En dit alles is gebeurd, omdat het volk zelf dat zo heeft gewild. 
Immers, zoals de vorst Willem I in 1813 proclameerde: ‘Gij wilt het, 
Nederlanders!’1 
 Wat wilden deze Nederlanders precies? Wat is er met dat volk gebeurd 
en waar is het gebleven? Het is aan één van de individuen uit de Nederlandse 
menigte dat ik deze bijdrage opdraag, in dank voor haar vaak kritische, maar 
altijd vriendelijke en bemoedigende woorden.  
 
1. Het ‘Nederlandse volk’ in de Grondwet 
 
Om met de laatste vraag ‘waar is het gebleven?’ te beginnen, direct maar de 
geruststelling dat het Nederlandse volk niet helemaal is verdwenen, althans niet 
uit onze Grondwet. Het figureert in artikel 50 GW, dat bepaalt: ‘De Staten-
Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.’ 
Deze bepaling siert in ongewijzigde vorm (afgezien van schrijfwijzen van 
‘geheele’ en ‘Nederlandsche’) al onze Grondwetten vanaf 1814;2 de betekenis 

                                                 
1  Proclamatie van de soevereine vorst, d.d. 2 december 1813, te vinden in 
Colenbrander 1908-1909, I, p. 26. 
2  Zie ook al art. 21 van de Schets van Van Hogendorp; zie voor de Schets hieronder 
noot 5. 
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ervan staat nochtans ter discussie.3 Het gaat ons hier niet in de eerste plaats om 
de betekenis van de vertegenwoordiging door de Staten-Generaal, maar om het 
volk dat door deze Staten-Generaal wordt vertegenwoordigd.   
  De klassieke ingang tot dit punt is de aantekening van Thorbecke op het 
aan ons artikel 50 GW identieke artikel 79 GW 1840.4 De bewoordingen, waarin 
de ‘roeping’ van de Staten-Generaal is vervat, zijn volgens Thorbecke via artikel 
52 GW 1814 en artikel 21 Schets5 terug te voeren op artikel 30 Staatsregeling 
1798:  

 
‘Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, welk het geheele Volk 
vertegenwoordigt, en, in deszelfs naam, wetten geeft, overeenkomstig het 
voorschrift der Staatregeling.’  
 

Maar de geest, zo vervolgt Thorbecke, is een andere. Waar de Staatsregeling van 
1798 (en die van 1801 en 1805) onder ‘volk’ verstonden een wettig begrip, een 
juridische persoon, en wel de ‘souverein’, verstaat de Grondwet 1840 eronder 
een feit, een ‘menigte van individu’s’ gesteld tegenover de Staten-Generaal en 
de Koning. 
  Thorbeckes veel latere, liberale partijgenoot Oud gaat in een hoofdstuk 
getiteld ‘Het vertegenwoordigend stelsel’ uitgebreid in op – vooral – de geest 
van de bepaling in thorbeckiaanse zin.6 De volksvertegenwoordiging is, aldus 
Oud, orgaan van de Staat (de Staat zijnde een rechtspersoon), en geen orgaan 
van het volk; het volk is zelf geen rechtspersoon en kan dus ook helemaal geen 
orgaan hebben. Het kiezerscorps is wel een orgaan, een orgaan van de Staat; 
doel van dit laatste orgaan is om de samenstelling te bepalen van dat andere 
orgaan, de ‘volksvertegenwoordiging’ (Staten-Generaal). Het volk zelf, 
nogmaals, is geen orgaan van de Staat; het is slechts een element waaruit ‘De 
Staat’ bestaat.  
  Maar wat was er dan gebeurd? Thorbecke maakt immers duidelijk – en 

                                                 
3  Zie aangaande de discussie omtrent de betekenis van het artikel (van Thorbecke 
(1839) tot aan 1992) Veen 1994, alwaar op p. 16: ‘De interpretatie van wat het huidige artikel 
50 van de Grondwet bepaalt heeft positiefrechtelijk niet veel opgeleverd.’ Bovend’Eert e.a., 
Grondwet. T&C, 2015, vermeldt met een breed armgebaar op p. 109: ‘Het artikel brengt het 
vertegenwoordigende en nationale karakter van de Staten-Generaal tot uitdrukking.’ Naast 
een historische betekenis zou het artikel zijn te zien als een ‘opdracht’ aan de Staten-Generaal 
om het gehele volk te vertegenwoordigen; het artikel bevat aldus ‘een nadere karakterisering 
en taakomschrijving van de Staten-Generaal en hun leden’. 
4  Thorbecke 1906, p. 205-7. 
5  Bedoeld is de Schets van G.K. van Hogendorp (te vinden in Colenbrander 1908-
1909, I, p. 43-56; ook te vinden in Thorbecke 1906, p. 323-342); deze Schets heeft gediend als 
uitgangspunt in de constitutiecommissie van 1814. 
6  Oud [1947], p. 423-436. 
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dit wordt in de bronnen ook veelvuldig gestaafd7 – dat het Nederlandse volk 
eens veel meer is geweest, een juridisch persoon onder de naam het Bataafse 
volk, dat drager was van de soevereiniteit. Dan moet het ergens tussen 1798 en 
1814 zijn misgegaan met dat volk, misgegaan in die zin dat dit volk juridisch 
ophield te bestaan als zelfstandige persoon – of tenminste als drager van de 
soevereiniteit. De eerste aandrang is dan om te kijken in de verslagen van de 
besprekingen die hebben geleid tot Grondwet van 1814. Wat voorheen het 
Bataafse volk was geweest, had toen immers de gelegenheid om zijn staat na 
enkele jaren van vreemde, Franse overheersing opnieuw in te richten. Dat maakt 
nieuwsgierig naar wat dit volk over zichzelf zou zeggen en welke plaats het 
zichzelf zou geven in de nieuwe constitutie.  
  Als uitgangspunt van de besprekingen in de constitutiecommissie 1814 
diende de Schets van Van Hogendorp.8 Artikel 21 van de Schets (onze tekst: De 
Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk) wordt in 
de Commissie 1814 besproken op 3 januari 1814.9 De officiële notulen 
vermelden dat het artikel is voorgelezen en in deliberatie gebracht en dat, na 
gehouden deliberaties is besloten het artikel ‘zonder eenige verandering te 
arresteren’. Het verslag van Röell vermeldt slechts: ‘Conform gearresteerd’; dat 
van Van Maanen is nog summierder over de besprekingen op dit punt: 
‘Conform’. Uiteindelijk komt de tekst inderdaad onveranderd als artikel 52 in de 
GW 1814 terecht.  
  Het volk dat de Staten Generaal moesten vertegenwoordigen was in 
1815 door de samenvoeging van België en Nederland aanzienlijk toegenomen. 
Een nieuwe grondwet werd wenselijk geacht en dus een nieuwe 
constitutiecommissie. In de Commissie van 1815 bespreekt men het 52ste artikel 
van de Grondwet 1814 op 18 mei 1815.10 De officiële notulen vermelden dat 
artikel 52 wordt aangenomen, behoudens de verandering door de nieuwe 
benaming van het Rijk noodzakelijk geworden – vermoedelijk was men er nog 
niet helemaal over eens of dit samengevoegde volk wel ‘Nederlandsch’ moest 
heten. De discussies gingen over de vraag of de Staten-Generaal moesten 
bestaan uit één of twee kamers, niet over het volk dat zou moeten worden 
vertegenwoordigd. Het verslag van Van Maanen over art. 52: ‘gearresteerd’; 
Raepsaet, spreekwoordelijk breedsprakig: ‘l’assemblée passe à l’art. 52 qui est 
approuvé.’ 

                                                 
7  Zie de verzameling staatsrechtelijke bronnen uit de Bataafse tijd onder redactie van 
L. de Gou, digitaal te raadplegen op:  
http://resources.huygens.knaw.nl/constitutiesstaatsregelingenbataafsfransetijd (laatst gezien 
op 31 mei 2016). 
8  Zie voor deze Schets hierboven noot 5. 
9  Colenbrander 1908-1909, I, p. 119-130. 
10  Colenbrander 1908-1909, II, p. 162-171. 
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  Er wordt, met andere woorden, in de Commissies van 1814 en 1815 niet 
gesproken over het volk dat moet worden vertegenwoordigd. En bij nadere 
beschouwing is dit ook te begrijpen: het kwaad was reeds geschied, het 
Nederlandse volk had als juridische eenheid al opgehouden te bestaan en was 
zijn soevereiniteit al kwijtgeraakt. Of eigenlijk: het volk was na de Franse 
overheersing niet opnieuw als soeverein opgestaan. We gaan een stap verder 
terug in de tijd.  
 
2. ‘Gij wilt het, Nederlanders!’ 
 
Onder druk, heet het, had Willem Frederik Prins van Oranje, de latere koning 
Willem I, op 2 december 1813 op het raadhuis te Amsterdam publiekelijk de 
soevereiniteit geaccepteerd:11  
 

‘Gij wilt het, Nederlanders! dat ik u meer zijn zal dan ik u, zonder mijne 
afwezigheid, zoude geweest zijn. Uw vertrouwen, uwe liefde legt de 
Souvereiniteit in mijne handen […]. Welaan dan. Ik zal mijne bedenkingen aan 
uwe wenschen opofferen. Ik aanvaarde wat Nederland mij aanbiedt […].’  

 
Nederland biedt de Prins van Oranje de soevereiniteit aan. Hoe dan? En waaruit 
blijkt dat? We gaan nog een dag verder terug in de tijd.   
  Op 1 december proclameren Kemper en Fannius Scholten, commis-
sarissen-generaal van het Algemeen Bewind,12 het volgende (de proclamaties 
zijn te mooi, te parmantig om niet nog weer eens te worden weergegeven): 
 

‘Het is geen Willem de Zesde, welken het Nederlandsche volk heeft terug 
gevraagd zonder te weten, wat het eigenlijk van hem te hopen of te verwachten 
had. Het is Willem de Eerste, die als Souverein Vorst, naar den wensch der 
Nederlanderen, onder het volk optreedt, het welk eenmaal door een’ anderen 
Willem den Eersten, aan de slavernij eener schandelijke buitenlandsche 
overheersching ontrukt werd.’  
 

Dit alles niettegenstaande het feit dat Willem Frederik nog weer een dag eerder, 
direct na zijn aankomst te Scheveningen, aan hetzelfde Algemeen Bewind had 
laten weten de soevereiniteit van de hand te wijzen. Dit richt onze aandacht op 
het ‘Algemeen Bewind’: waarop is zijn bevoegdheid gebaseerd om de ‘wensch 
der Nederlanderen’ te vertolken en hoe kent dit Algemeen Bewind deze wens 
eigenlijk?  
  Het Algemeen Bewind was een creatie van de al eerdergenoemde 
Gijsbert Karel van Hogendorp, het resultaat, in zekere zin, van een mislukking 
                                                 
11  Zie voor de gebeurtenissen van november en december 1813 en de proclamaties 
behalve Colenbrander 1908-1909, I (en veel meer) het zeer leesbare boek Uitterhoeve 2013. 
12  Uitterhoeve 2013, p. 152 en p. 215-221. 
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in een chaotisch tijdsgewricht, tot stand gebracht met Gods hulp, onder de leus: 
‘God helpt dengenen, die zich zelven helpen.’13   
  We moeten nog eens verder terug in de tijd, naar november 1813. 
Napoleon had in de tweede helft van oktober een grote nederlaag geleden in de 
Volkerenslag bij Leipzig. Algemeen begon men rekening te houden met zijn 
einde, hetgeen voor Nederland vooral ook het einde zou kunnen betekenen van 
de Franse overheersing. De vraag rees bij enkelen, onder wie Van Hogendorp, 
wat er daarna moest gebeuren. En het antwoord daarop diende volgens Van 
Hogendorp met enige spoed te worden gevonden, omdat anders de in de strijd 
tegen Napoleon geallieerden een bevrijd Nederland weleens als veroverd gebied 
zouden kunnen beschouwen, in te richten zonder bemoeienis van de 
Nederlanders zelf.  
  In de aderen van Van Hogendorp, zo wordt gezegd, stroomde ‘het 
onvervalschte regentenbloed’; en als regent van die dagen voelde hij zich ‘de 
geboren soeverein van het land’.14 Bij hem leefde het idee om een in zijn ogen 
vanzelfsprekend beroep te doen op de ‘wettige’ regenten van vóór 1795, de 
‘noyau der zuiveren’ (de term is als ik het goed zie van de Amsterdammer 
Anton Reinard Falck), die de draad, afgebroken in 1795, weer zouden oppakken, 
met daarbij een op dat moment (november 1813) nog onbepaalde rol voor de 
zoon van de laatste standhouder, Willem Frederik van Oranje. Terwijl de 
Fransen nog in het land zijn – de inwoners van Woerden zouden daarvan nog op 
24 november op hardhandige wijze doordrongen raken – belegt Van Hogendorp 
op 18 november 1813 een vergadering in zijn huis te ’s-Gravenhage, waarvoor 
hij ongeveer vijftig van deze oud-regenten oproept.   
  Het wordt een mislukking. Er komen er niet meer dan twintig, en van 
een bespreking van Van Hogendorps plannen komt nauwelijks iets terecht. ‘Een 
aantal bejaarde heeren zaten daar verspreid of wandelden rond’, aldus Falck.15 
Om recht te doen aan de oude heer Van Hogendorp, teneinde een al te gezapig 
beeld van deze man te voorkomen: daags daarvoor had hij Den Haag onder het 
oog van de Franse troepen oranje doen kleuren (‘Oranje boven. Holland is vrij’), 
gesteund door een door Leopold graaf van Limburg Stirum geïmproviseerd 
legertje, bevoorraad uit door de eerste vooraf aangelegde wapendepots.16 Toch 

                                                 
13  Aldus op 20 november 1813 (geproclameerd 21 november) F. van der Duijn van 
Maasdam en G.K. van Hogendorp, te vinden in Uitterhoeve 2013, p. 109. De beschrijving van 
de gebeurtenissen hieronder steunt in belangrijke mate op dit boek van Uitterhoeve en het 
hoofdstuk ‘Bevrijder van Nederland’ uit Slijkerman 2013. 
14  Uitterhoeve 2013, p. 99; Uitterhoeve citeert uit De Beaufort 1912-1913, alwaar op 
p. 234: ‘Een regent van die dagen voelde zich de geboren souverein van het land, de man 
wiens plaats aan het hoofd der maatschappij onwrikbaar vast stond en die deze plaats aan 
zijne kinderen naliet […].’ 
15  Geciteerd uit Slijkerman 2013, p. 128. 
16  Slijkerman 2013, p. 125. 
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wel een man die van wanten weet, dunkt me.17  
  We keren nog even terug naar de vergadering van de bejaarde heren ten 
huize van Van Hogendorp. Want wat ze wél bespraken is voor ons verhaal niet 
van belang gespeend. Falck vervolgt zijn verslag van deze bijeenkomst namelijk 
met de opmerking dat deze oud-regenten zich ‘zeer bedaardelijk’ onderhielden 
over de vraag naar de bevoegdheden van zowel Van Hogendorp als van zichzelf, 
de vraag dus naar ‘hun regt om zich eenig gezag aan te matigen’. Een relevante 
kwestie, inderdaad! En het was dunkt mij ook niet duidelijk wie precies de 
nodige legitimiteit zou kunnen verlenen aan de vergadering: de oud-regenten 
van vóór 1795 zelf, het Huis van Oranje, het – voorheen Bataafse – volk? Aan 
de Franse overheerser, bezig zijn boeltje te pakken, zal wel niemand hebben 
gedacht. Hoe dan ook, de geruststelling van Van Hogendorp dat de prefect van 
het departement ‘Monden van de Maas’ (of, in het Frans: Département des 
Bouches-de-la-Meuse), Goswin de Stassart, hem had laten weten dat men ‘vrij 
uit naam van den Prins van Oranje de noodige maatregelen tot behoud van de 
Rust neemen kon’18 overtuigde niet. Nogmaals Falck over de bijeengekomenen: 
‘Het waren meest allen sukkels, zonder eenige bewustheid van, veelmin 
vertrouwen op eigen krachten.’19 Regentenkracht als legitimatie voor de 
aanspraak op gezag? Vandaag zouden de meeste mensen daar anders over 
denken dan Falck en eerder nog op de hand zijn van de voorzichtig twijfelende 
‘sukkels’. 
  De feitelijke toedracht is genoegzaam bekend. Van Hogendorp vormt na 
nog een mislukte vergadering (de noyau der zuiveren, aangevuld met enkele 
notabelen van na 1795) met Frans Adam van der Duyn van Maasdam en 
gesteund door Van Limburg Stirum20 een provisorisch bestuur – in feite een 
machtsgreep voortgekomen uit een spelletje ‘blufpoker’ (niet negatief 
bedoeld);21 de steden worden bewerkt om zich achter dit Algemeen Bewind te 
scharen;22 de Prins van Oranje wordt gevraagd uit Engeland terug te keren naar 
het vaderland, hetgeen deze op 30 november doet; en op 2 december neemt hij 
te Amsterdam de soevereiniteit op zich. Zelfs Van Hogendorp kon, midden in 
deze woelige tijd, nauwelijks greep meer houden op de gebeurtenissen: ‘Le 

                                                 
17  Zie ook Boogman 1982, p. 92-104, op p. 94: ‘De revolutie van november 1813 is 
bovenal het werk geweest van één man, één groot man: de oud-regent Gijsbert Karel van 
Hogendorp.’ 
18  Te vinden in Van Hogendorp 1887, p. 242; zie ook Uitterhoeve 2013, p. 101.  
19  Van Hogendorp 1887, p. 254; zie ook Uitterhoeve 2013, p. 101.  
20  Volgens Slijkerman 2013, p. 129, maakte Van Limburg Stirum geen deel uit van het 
bestuur en had Van Hogendorp hem buiten de politieke beraadslagingen gehouden: ‘het 
bestuur is een tweemanschap en geen driemanschap zoals doorgaans wordt aangenomen.’ 
21  Uitterhoeve 2013, p. 112. 
22  J.M. Kemper en C.A. Fannius Scholten, bekend van hun proclamatie van                 
1 december 1813 ‘Het is geen Willem de Zesde […] Het is Willem de Eerste’ (zie boven), 
hadden de taak te Amsterdam en andere Noord-Hollandse steden met dit doel te bewerken. 



 253 

Prince est Souverain, on ne sait pas comment, mais tout le monde le considère 
comme tel’;23 de feiten hadden geleid tot vervulling van al zijn wensen, zo 
schreef hij op 25 november aan J. Fagel die in Londen zat, terwijl vanuit 
hetzelfde London Robert Castlereagh tevreden toekeek, onderwijl de Prins van 
Oranje bewerkend om aan de roep vanuit diens vaderland gehoor te geven.  
 
3. Juridische betekenis door algemene erkenning  
 
Door bijvoorbeeld Oud is ons geleerd om, vergelijkbaar met Van Hogendorp, 
deze opdracht van de soevereiniteit aan Willem I, op de keper beschouwd een 
vreemde gang van zaken, te zien als ‘een feitelijk gebeuren, dat door algemeene 
erkenning, die het heeft gevonden, juridische beteekenis heeft gekregen’. 
Daarbij roept Oud ook nog op tot de fictie: ‘Men heeft het gebeurde van 1813 
als één geheel te zien.’24 En waar was, vraag ik nog eens, bij dit ‘gebeurde van 
1813’ het volk, en in welke hoedanigheid speelde het zijn rol?   
  Oud wijst er al op: het gebeuren van toen heeft algemene erkenning 
gevonden. Ook de regenten zoals Van Hogendorp waren voor de stemming 
onder het volk niet ongevoelig. Zo schrijft Van Hogendorp al op 17 november 
aan Fagel dat iedereen het Huis Oranje proclameert en zich met deze kleur tooit, 
alle partijen verenigen zich in de wens op de terugkeer van de Prins van Oranje: 
‘Tout la monde proclame la Maison d’Orange et se décore de cette couleur. […] 
les citoyen de tous les cultes appellent le même Souverain.’25 Enige dagen 
nadien vertrok Ocker Repelaer van Driel naar Engeland. Na de eerste 
‘oogenblikken van aandoening’ ontvouwde Repelaer de Prins de redenen zijner 
komst, namelijk om deze ervan op de hoogte te stellen ‘dat het de eenstemmige 
wil was, niet alleen der meest aanzienlijke en voornaamste Nederlanders, maar 
ook, voor zooveel tot dusver gebleken was, van de Natie, om aan Z.K.H. als 
oudsten zoon van den laatsten Stadhouder, de souvereiniteit over de 
Nederlandsche Gewesten op te dragen’. Repelaer bepleitte ten overstaan van de 
Prins een beperkte monarchale regeervorm met Z.H. als ‘Souverein Vorst’ aan 
het hoofd van het bestuur geplaatst. ‘Op deze grondslag […], was het volk van 
gedachte dat de Regering in de Nederlanden voortaan behoorde te worden 
gevestigd.’26 Terwijl men zich afvraagt hoe Repelaer, en Van Hogendorp, 
precies op de hoogte geraakten van het gevoelen van het volk, is ondertussen 
wel duidelijk dat deze regenten niet als gemachtigden van enige juridische 
persoon optraden. In welke hoedanigheid traden ze wel op? Ik denk dat er maar 

                                                 
23  Van Hogendorp 1887, p. 269; zie ook Uitterhoeve 2013, p. 183.  
24  Oud [1947], I, p. 6/7. 
25  Van Hogendorp 1887, p. 263; zie ook Uitterhoeve 2013, p. 181. 
26  Zie het verslag van de hand van Repelaer zelf in Colenbrander 1908-1909, I, p. 17-
20. 
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één antwoord is op deze vraag, een antwoord dat vandaag de dag wellicht 
ontluistert. Ze traden op als regent, als iemand die zich ‘de geboren soeverein 
van het land’ voelde (zie boven).  
  Maar er is toch nog wel iets meer. Het volk als ‘een wettig begrip, een 
juridische persoon’, komen we in de bronnen en literatuur betreffende november 
en december 1813 niet tegen – laat staan een soeverein volk. Maar we stuiten 
wel regelmatig op het volk als – wat Thorbecke zou noemen – ‘een feit, een 
“menigte van individus”’ (zie boven). En we komen ze tegen zwaaiend met 
oranje vlaggen, luid schreeuwend, uitzinnig van vreugde. Zelfs ‘een tegen 
Oranje en oranjevertoon altijd sceptisch gezinde’ Willem de Clercq is onder de 
indruk wanneer hij een onbeschrijfelijk gejuich hoort als de Prins een buiging 
maakt op het balkon van het Paleis op de Dam; hij schrijft: ‘[…] ik schaam mij 
niet, om na alles wat ik gisteren gezien en gehoord heb, deze drift van het volk 
nationale geestdrift te noemen.’27 Nationale geestdrift. Recentelijk merkte 
Slijkerman hierover op: ‘Ironisch genoeg bleef de elite – regenten, notabelen en 
vooraanstaande patriotten – de kat uit de boom kijken, terwijl het volk 
uiteindelijk voor het draagvlak van Van Hogendorp, Van der Duyn en Van 
Limburg Stirum zorgde. De revolutie van 1813 was in dit opzicht dan ook een 
volksbeweging.’28 
  Interessant is in dit verband nog een aantekening van Willem Frederik 
Röell, een aantekening die tot besluit van dit verhaal enige expliciete aandacht 
verdient.29 De geallieerden, zo begint Röell, wilden al ver voor het vertrek der 
Fransen een soevereine Prins van Oranje in Nederland, en geen stadhouder. En 
in het land zelf ontving de eerdergenoemde proclamatie van Kemper en Fannius 
Scholten (‘Het is Willem de Eerste, die als Souverein Vorst…’) grote bijval, zo 
groot dat ook Röell daarin een ‘eenparige stem’ meende te kunnen beluisteren 
voor de verheffing van de Prins tot soeverein. Maar hij betreurt het dat niet een 
oproeping van de gehele bevolking heeft plaatsgevonden, ‘dewijl dan van het 
eerste oogenblik af aan die wettigheid, welke nu eerst door volgende 
gebeurtenissen is daargesteld, zoude hebben bestaan’.  
  We vinden steeds hetzelfde: een gebeuren, een feit dat later door 
instemming gewettigd heet. Maar ook vinden we steeds die twijfel. Had een 
oproeping van het volk plaats gevonden, zo vervolgt Röell dan hoefde ook de 
bevoegdheid van Kemper en Fannius Scholten niet ter discussie te blijven staan, 
‘gelijk naderhand in den dagelijkschen omgang weldra het geval werd’. Daarbij 
merkt hij bovendien op dat deze proclamatie des te dubieuzer was, nu deze 

                                                 
27  De karakterisering van De Clercq en het citaat ontleen ik aan Uitterhoeve 2013,      
p. 219. 
28  Slijkerman 2013, p. 130, onder instemmende verwijzing naar Boogman 1982, in het 
bijzonder p. 94-97. 
29  De “Aanteekening van Röell” is te vinden in Colenbrander 1908-1909, I, p. 29-30. 
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welbeschouwd zelfs niet kan worden geacht te zijn uitgegaan van het Algemeen 
Bewind, dat immers in naam van de Prins werd uitgeoefend, terwijl de Prins 
duidelijk te kennen had gegeven de soevereiniteit niet te wensen. Anders 
gezegd: Kemper en Fannius Scholten proclameerden ‘alleenlijk als particulieren, 
en niet als gecommitteerden van het Algemeen Bestuur’.   
  Met dit particuliere optreden van Kemper en Fannius Scholten was de 
teerling ondertussen geworpen. En de Prins heeft het niet geraden geoordeeld 
zich ertegen te verzetten. Hij riep daarentegen uit: ‘Gij wilt het, Nederlanders!’ 
Duidelijk is, bij dit alles, dat de instemming van het volk gewenst was – en 
verondersteld werd te zijn verkregen. Duidelijk is ook dat onder volk werd 
verstaan niet meer dan een menigte van individuen. En duidelijk is daarmee dat 
dit volk niet de behoefte voelde, of althans niet bij machte is geweest opnieuw 
als juridische persoon, als wettig begrip, op te treden. De ‘homme rêvé’ van de 
rechtsfilosofie was voorlopig weer in slaap gesust en tot de juridische geboorte 
van een nieuw, Nederlands volk is het tot nu toe niet gekomen.30 
 
4. Slotopmerkingen 
 
Dat het Nederlandse volk, anders dan veel volkeren om ons heen, niet soeverein 
is en geen juridische persoonlijkheid bezit, heeft niet alleen symbolische 
betekenis;31 het heeft ook consequenties voor de staatsrechtelijke verhoudingen, 
met name die tussen parlement en regering.32 Soevereiniteit structureert de 
staatsinrichting. Een parlement dat de soeverein vertegenwoordigt, neemt in het 
staatsbestel een andere positie in dan een parlement dat een verzameling 
individuen vertegenwoordigt. In ieder land volgen de historische ontwikkelingen 
een eigen koers; de ontwikkelingen in het Nederlandse staatsrecht vanaf het 
begin van de negentiende eeuw zijn heel duidelijk gekleurd door het “gebeurde 
van 1813”; en de kleur was oranje.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30  Zie Pessers 2005 voor de verwijzing naar de ‘homme rêvé’; Pessers 2015, p. 39-40 
voor de verschillende geboortes van de mens als rechtssubject: biologisch, maatschappelijk en 
juridisch; een (soeverein) volk zou als rechtssubject tenminste maatschappelijk en juridisch 
zijn geboortestond moeten kennen. 
31  Vgl. Pessers 2016. 
32  Zie hierover uitvoerig Van den Driessche 2005. 
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