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Een crisis is een korte tijdsspanne waarin gebeurtenissen plaatsvinden die de dagelijkse gang van 
zaken drastisch verstoren. Uitgaande van deze definitie is het geen probleem enige crises aan te 
wijzen in politiek Nederland tussen 1795 en 1848. Het betreft vier cruciale omwentelingen, mede 
vanuit het buitenland geëntameerd of in elk geval duidelijk beïnvloed, waarbij het elke keer weer 
de vraag is: welke rol speelde de Nederlandse volksvertegenwoordiging in die crises?1

1795 is het jaar waarin, m et hulp van Franse troepen, de regenten op landelijk, gewes
telijk en plaatselijk niveau van hun zetels werden verdreven. H et leidde tot de eerste 
echte volksvertegenwoordiging, althans van het m annelijk deel van de bevolking -  de 
N ationale V ergadering -  en to t de eerste m oderne grondwet: de staatsregeling van 1798. 
Een knappe prestatie van ons eerste parlem ent?
1813-1815. Keizer Napoleon wordt verslagen, m aar ‘keren de oude tijden weerom’, zoals 
G.K. van Hogendorp in zijn bekende pamflet in 1813 had verzekerd? Pruisische, Engelse en 
Russische troepen hadden Nederland bevrijd. Erfprins Willem, zoon van de laatste Oranjestad- 
houder, stond voor de opgave een nieuw politiek bestel voor Nederland te ontwerpen en in 
te voeren. De noordelijke en zuidelijke gewesten werden weer verenigd, nu als bufferstaat 
tegenover Frankrijk. Die gewesten waren langer dan anderhalve eeuw uit elkaar gegroeid. Hoe 
pakte de nieuwe vorst dit probleem aan? En welke rol speelde de stem van het volk?
1830 is het jaar w aarin dit grote N ederland uiteenviel. In juli 1830 werd de laatste 
Bourbon, Karei x, van de Franse troon  gestoten tijdens een revolutie. De revolutionaire 
vlam sloeg onder m eer over naar Brussel en Luik en kreeg geleidelijk aan een liberaal en 
nationalistisch karakter. H et N oorden wilde het Zuiden kwijt en het Zuiden wilde een 
eigen weg inslaan. D at lukte. Koning W illem i wilde zijn rijk behouden. De m ogendhe
den echter accepteerden de afscheiding. Negen jaar lang verzette W illem i zich ertegen. 
W at deed de volksvertegenwoordiging?
1848 w erd een nieuw crisisjaar. De februarirevolutie in -  opnieuw  -  Frankrijk bracht heel 
Europa in beroering. Koning W illem n  werd ‘in één nacht van conservatief to t liberaal’. 
Johan Rudolf Thorbecke, de leidsm an van de liberalen, m ocht een herziening van de 
grondw et ontw erpen. W at deed de volksvertegenwoordiging en wat was de betekenis 
van die herziening ?

Geboorte van het parlement (1795)

Sinds de patriotse onrust van de jaren 1780-1787 wankelde de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Engeland en Pruisen hadden in 1787 weliswaar de patriotten verdreven en zich
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het jaar daarop officieel garant gesteld voor de staatsinstellingen van de Republiek, m aar 
de noodzaak tot garantie onderstreepte de zwakheid van die staat. De N ederlandse staat 
had een verm olm de structuur, waarin regentenoligarchieën de dienst uitm aakten en die 
wel verdeeld leek in evenzoveel stadstaatjes als er steden waren. Dat alles was ingebed in 
zwakke gewestelijke entiteiten, die zeer afhankelijk waren van de stedelijke regentenrijkjes. 
De gem iddelde burger had niets in te brengen. De O ranjestadhouder W illem  v  was niet veel 
m eer dan een m arionet in handen van Engeland en Pruisen, en in eigen land afhankelijk van 
de regentenkliek.

In 1789 brak, in navolging van de Am erikaanse Revolutie, de Franse Revolutie uit onder 
de leuze ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. Beide revoluties vonden w eerklank bij de 
m iddenklassen en bij allen die de verlichtingsideeën van volksvrijheid, ‘redelijkheid en n u t
tigheid’ waren toegedaan. In 1793 verklaarde de Franse republiek uit zendingsdrang en uit 
m achtspolitiek de oorlog aan G root-B rittannië en aan de Republiek der N ederlanden, in casu 
aan de ‘tirannen’ koning George m  en stadhouder W illem  v. In het najaar van 1794 begon 
het Franse leger aan zijn opm ars in de N ederlanden, geholpen door een Bataafs Legioen van 
uitgeweken patrio tten  onder bevel van H erm an Daendels. Overal in de steden en op het 
platteland braken nu ‘revoluties’ uit. Revolutionaire comités verjoegen de O ranjeregenten en 
vervingen hen door hervorm ingsgezinde burgers. W illem v  week haastig op een visserspink 
uit naar Engeland. Veelal was in stad en land tactische aandrang voldoende voor een snelle 
bestuursverandering. Men kon kortom  spreken van een ‘fluwelen revolutie’.

De ‘vrijheidslievende Bataven’ zochten sam enwerking m et goedwillende regenten, die 
bereid waren een plaatsje op te schikken. Zo werden de ‘provisionele representanten’ een 
m engeling van oude regenten en nieuwe burgers op plaatselijk, gewestelijk en landelijk niveau. 
De Staten-Generaal bleven tot m aart 1796 -  ondanks alle revolutionaire retoriek -  op de 
oude, vertrouw de wijze functioneren. In januari 1796, een jaar na het begin van de revolutie, 
werden verkiezingen gehouden voor een Nationale Vergadering, N ederlands eerste gekozen 
parlem ent. K iesrecht hadden alle m annen boven twintig jaar, tenzij m en orangist was of van 
de bedeling leefde. De verkiezingen verliepen in twee trappen. G rondvergaderingen van 500 
man kozen kiezers, die op hun  beurt afgevaardigden kozen.

De afgevaardigden naar de Nationale Vergadering bleken in m eerderheid gematigde 
lieden te zijn. De Nationale Vergadering had twee taken: het land besturen en een grondwet, 
een zogeheten Staatsregeling, ontwerpen. Het eerste ontwerp werd voorgelegd aan de g rond
vergaderingen en sneuvelde daar, om dat die laatste in m eerderheid radicaler bleken te zijn 
dan de leden van de Nationale Vergadering. Een tweede ontwerp leek dezelfde weg op te 
gaan. Na eindeloos en vruchteloos gedebatteer besloten de radicalen onder aanvoering van de 
Brabantse fabrikant Pieter Vreede, met instemm ing en behulp van de Fransen, in januari 1798 
een staatsgreep te plegen. Gematigden werden uit de Vergadering gezet -  sommigen beland
den zelfs in de gevangenis -  en in heel het land werden de gematigde elementen op bestuurlijk 
niveau uit hun politieke am bten verwijderd. In april van dat jaar aanvaardden de gezuiverde 
grondvergaderingen op deze manier een Staatsregeling met een unitarische en radicale inslag.

De Staatsregeling van 1798 verdeelde het land in acht departem enten m et grenzen die 
anders liepen dan die van de oude gewesten ter bevestiging van de staats- en landseenheid. 
Er kwam een V ertegenw oordigend Lichaam, m et nagenoeg algemeen m annenkiesrecht 
gekozen, m aar wel getrapt. H et V ertegenw oordigend Lichaam telde twee Kamers. Samen
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stelden die jaarlijks de begroting vast en hadden ze de wetgevende m acht. Ze benoem den ook 
de leden van het U itvoerend Bewind, bestaande uit een directoraat van vijf directeuren.

De departem entale en plaatselijke besturen werden eveneens gekozen door de mannelijke 
burgers. De Staatsregeling bevestigde de al in 1795 afgekondigde gelijkheid van allen voor de 
wet, evenals de scheiding van kerk en staat door afschaffing van de bevoorrechte positie van 
de hervorm de o f gereform eerde kerk. Ook legde zij de vrijheid van godsdienst en drukpers 
vast. Heerlijke rechten en adellijke titels w erden afgeschaft. Econom ische vrijheid w erd bevor
derd door de afschaffing van de gilden. De scheiding van wetgevende, uitvoerende en recht
sprekende m acht m oderniseerde de overheid. Hoewel het in de praktijk nog lang zou duren 
voordat al het moois dat op papier stond, en ook in werkelijkheid consequent gestalte zou 
krijgen, zijn de grondslagen van het m oderne N ederland door het -  wel moeizaam verlopen
-  werk van de Nationale Vergaderingen in de Staatsregeling van 1798 vastgelegd. Dit is een 
niet geringe prestatie, die maatgevend zou blijken te zijn voor de verre toekom st.2

Een autocratisch vorst tijdens de Restauratie (1813-1815)

Na de op papier zo fraai geformuleerde grondwet bleek de realiteit van alledag m inder mooi en 
vooral m inder maakbaar te zijn. De Fransen eisten geld en grondgebied uit dank voor de ‘bevrijding’ 
en manschappen voor de oorlogen die ze perm anent voerden. Verder grepen ze te pas en te onpas 
in in de gang van zaken van de Bataafse Republiek. De Bataafse bestuurders -  veelal homines novi
-  waren er niet tegen opgewassen. De ene regering na de andere werd, mede onder Franse druk, 
aangesteld en weer afgezet, en elke keer werd het kiesrecht beperkt en de invloed van de volksver
tegenwoordiging minder. In 1806 schafte Napoleon de Bataafse Republiek af en benoemde hij zijn 
broer tot Koning van Holland. Voor het eerst in de geschiedenis werd Nederland een koninkrijk. 
Toen echter bleek dat koning Lodewijk Napoleon serieus Nederlander met de Nederlanders wilde 
zijn en de belangen van zijn koninkrijk boven de belangen van het Franse keizerrijk stelde, greep 
Napoleon in, stuurde zijn broer in ballingschap en lijfde Nederland in bij Frankrijk.

Napoleons m acht liep echter ten einde. Hij verslikte zich in de veldtocht tegen Rusland en 
de guerrillastrijd in Spanje. Op de terugtocht uit Rusland werd in oktober 1813 de volkeren- 
slag bij Leipzig N apoleons nederlaag. Een m aand later, terwijl de Fransen zich uit N ederland 
begonnen terug te trekken, nam en Van H ogendorp en A.F. van der Duyn van M aasdam  op 
eigen initiatief het Algemeen Bestuur op zich in afwachting van de door hen gewenste terug
kom st van de Erfprins, de zoon van stadhouder W illem v. O pm erkelijk genoeg, alsof er geen 
Bataafse Revolutie was geweest, luidde de proclam atie van Van Hogendorp:

O ranjehoven! H olland is vrij. [...]
Alle partyschap heeft opgehouden. 1...]
Alle aanzienlijken kom en in de regeering.
De regeering roept den Prins uit to t hooge Overheid. [...]
H et volk krijgt een vrolijken dag op gem eene kosten. [...]
De oude tijden kom en weerom .3

Geen w oord over volkssoevereiniteit, geen w oord over verkiezingen, geen w oord over een 
volks vertegen wo o r d iging.
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Op 2 decem ber 1813 werd ‘W illem de Eerste’ als ‘Souverein V orst’ ingehuldigd, zij het ‘onder 
waarborging eener wijze constitutie’, zoals hijzelf proclameerde. Tegen zijn raadgevers m erkte 
hij echter op dat een grondwet niet m eer was dan ‘een stuk speelgoed in de handen van het 
volk, om dit de waan van vrijheid te geven’.4 Hij was een onverm oeibare en hardw erkende 
autocraat, die het als zijn plicht beschouwde de leidsman te zijn van zijn volk, dat im m ers 
bij de gratie Gods aan zijn zorgen was toevertrouwd. Volgens de ontw erp-grondw et liet hij 
zich bijstaan door m inisters, die uitsluitend aan hem, de Koning, verantw oording schuldig 
waren. De wetgevende macht deelde hij m et de Staten-Generaal, bestaande uit één Kamer van 
55 leden. Deze leden werden gekozen door de Provinciale Staten, die op hun  beurt gekozen 
werden door de edelen of ridderschappen, de steden en de ‘landelijke stand’. W illem i zelf 
benoem de de edelen; de stedelijke regeringen, benoem d door W illem i, kozen de stedelijke 
afgevaardigden. Voor het kiesrecht op het platteland werd een hoge census vereist.

W illem  i stelde de staatsbegroting voor onbepaalde tijd vast. Alleen de begroting voor 
buitengewone uitgaven m oest elk jaar aan de Staten-Generaal ter goedkeuring w orden voor
gelegd. Dit ontw erp van een ‘wijze constitutie’ werd niet aan de vergadering van de Staten- 
Generaal voorgelegd, m aar aan een vergadering van opgeroepen ‘notabelen’ uit heel het land. 
D at leverde een schijnvertoning op, bedoeld om  een tussenweg te vinden tussen volkssoe
vereiniteit en autocratie bij de gratie Gods. Deze procedure herhaalde zich toen de m ogend
heden de vroegere Oostenrijkse N ederlanden bij N ederland voegden en de grondwet voor 
het nieuwe V erenigd K oninkrijk der N ederlanden m oest w orden aangepast. Een gem engde 
commissie uit N oord  en Zuid m aakte een ontwerp, dat vervolgens aan een vergadering van 
notabelen in het zuiden ter keuring werd aangeboden. Van de 1323 opgekom en notabelen 
stem den 796 tegen, dus circa zestig procent. De koning loste dit op door de thuisblijvers, 
b ijna 300 m an, en de 126 personen die tegen hadden gestem d om dat alle godsdiensten gelijk
gesteld werden, op te tellen bij de voorstem m ers. Zo ontstond een com fortabele m eerderheid 
van voorstem m ers en kon de grondw et dus in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen in de grondwet van 1815 waren op verzoek van de zuidelijke 
leden van de grondwetscommissie doorgevoerd. Allereerst werd de Staten-Generaal verdeeld in 
twee Kamers: een Eerste Kamer van 40 tot 60 leden, door de koning te benoemen uit de ‘aanzien- 
lijksten’, en een Tweede Kamer van 110 leden, namelijk 55 uit het noorden en 55 uit het zuiden, 
nog steeds te verkiezen door de Provinciale Staten. Een tweede wijziging was de invoering -  met 
ingang overigens vanaf 1820 -  van de tienjaarlijkse begroting voor de gewone uitgaven.

De volksvertegenwoordiging heeft dus geen enkele rol gespeeld bij de vorm geving van 
het K oninkrijk der N ederlanden na de val van N apoleon en na het besluit van de m ogend
heden om N oord en Zuid samen te voegen. De politieke vorm geving van het koninkrijk 
was zuiver het w erk van W illem i en zijn directe raadgevers, m eer m et het oog gericht op 
het achttiende-eeuwse verlicht absolutism e dan op het opkom end liberalisme. H et N oorden 
voegde zich moeiteloos, m aar het Zuiden slechts lijdzaam naar de wensen van W illem  i.5

Afscheiding van België en de koppigheid van W illem  I (1830)

In de praktijk  bleken de Staten-Generaal na 1815 niet veel m eer dan een instelling die braaf 
en instem m end knikte als de koning een voorstel indiende. De m inisters hoefden zich nooit 
in het openbaar te verantw oorden, w ant verantw oording waren ze alleen verschuldigd aan
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de koning. Het budgetrecht van het parlem ent stelde zo goed als niets voor, om dat de vorst 
bijna alle financiële zaken regelde via het door hem in 1822 ingestelde am ortisatiesyndicaat
-  een fonds dat hem in staat stelde buiten het parlem ent om  uitgaven te doen. Belangrijke 
beslissingen nam  hij bij voorkeur per Koninklijk Besluit of per Algemene Maatregel van 
Bestuur. Kortweg gezegd, W illem i holde de grondwet steeds m eer uit ten gunste van zijn 
autocratisch bestuur. Als Kamerleden een kritische houding aannam en, werden ze nam ens 
de koning bedreigd o f bestraft m et ontslag uit een overheidsfunctie, die de meesten naast 
hun  Kam erlidm aatschap bekleedden. M et nam e Kamerleden uit het Zuiden w aren nogal 
eens kritisch over het autoritaire koninklijke bewind.

De vrijheid van drukpers, hoewel gewaarborgd in de grondwet, werd meer en meer beperkt 
en al te vrijmoedige journalisten riskeerden gerechtelijke vervolging en gevangenneming. Ook 
dit gebeurde vooral in de zuidelijke provincies. Overigens had dit veelal een averechts effect. De 
oppositionele journalisten en hun kranten wonnen hierdoor slechts aan populariteit. Noch in, 
noch buiten het parlement duldde Willem i kritiek op zijn beleid.

M et name in de zuidelijke gewesten heerste zowel in liberale als in katholieke kring grote 
ontevredenheid over dit autocratisch bewind. In het Noorden speelde dit ook wel, m aar was 
men in meerderheid tevreden over Willems actieve en succesvolle welvaartspolitiek. De welvaart 
kwam ook het Zuiden ten goede en wekte daar dus ook wel instemming.

Na de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk, die Louis Philippe aan de macht bracht, barstte in 
Zuid-Nederland de bom. Aanvankelijk leek het op de warme avond van 25 augustus van dat jaar 
in Brussel op een fikse zomerrel, toen na de operavoorstelling van La Muette de Portici een aantal 
bezoekers, opgestookt door uit Parijs gevluchte en teleurgestelde republikeinen, de straten introk 
en leuzen schreeuwden als A  bas le roi’ en ‘A bas les Hollandais’. Enkele huizen werden geplun
derd, zoals dat van minister C.F. van Maanen en dat van de journalist Libry Bagnano, spreekbuis 
van de regering. Beiden waren boegbeelden van de koninklijke autocratie. De volgende dag 
namen de ongeregeldheden toe. De overheid aarzelde en trad niet op, waarop een deel van de 
burgerij een burgerwacht formeerde die erin slaagde voorlopig de orde te herstellen.

Vol zelfvertrouwen besloten deze burgers nu  in Den Haag hun kritiek op het regeringsbe
leid kenbaar te m aken en ‘herstel van grieven’ te vragen. Enkele dagen later veranderden zij 
dat, in overleg m et de kroonprins, in de eis to t ‘bestuurlijke scheiding’. Z onder enig overleg 
m et zijn vader verklaarde prins W illem zich bereid deze eis te ondersteunen. N u eenmaal 
de kogel door de kerk was, drongen radicale elem enten steeds luider aan op verdergaande 
stappen, in casu de definitieve afscheiding van België en ‘H olland’. Op 5 septem ber, tien 
dagen na het begin van alle beroering, deed de koning eindelijk een uitspraak en verklaarde 
hij bereid te zijn de kwestie van ‘adm inistratieve scheiding’ aan de Sta ten-G eneraal voor te 
leggen. Terwijl deze beraadslaagden, gaf de koning echter zijn zoon Frederik bevel Brussel 
m et een troepenm acht in te nem en. N u escaleerde de zaak razendsnel, m ede om dat de aanval 
op Brussel door hevig verzet in de straten van die stad een groot fiasco werd. Op 26 septem 
ber 1830 keerde prins Frederik m et zijn troepenm acht Brussel verslagen de rug toe.

Na eindeloos palaveren, spraken beide K am ers van de S taten-G eneraal zich op 29 en 
30 sep tem ber u it voor adm in istra tieve scheiding en de instelling van een g rondw etscom 
missie. H et was ech ter te laat. Liberale leiders hadden  in tussen  in Brussel de orde hersteld  
en de m ach t stevig in handen . Zij fo rm eerden  een V oorlopig  Bewind (G ouvernem ent 
P rovisoire), dat op 4 ok tober de onafhankelijkheid  van België proclam eerde.
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Het V oorlopig Bewind besloot een Nationaal Congres te laten verkiezen om de onafhanke
lijkheid te bevestigen. Op 10 novem ber sam engekom en, bevestigde dit N ationaal Congres, 
gekozen m et censuskiesrecht, op 18 novem ber de onafhankelijkheid van België en verklaarde 
het op 24 novem ber voor altijd het ‘huis Nassau’ vervallen van de Belgische troon. D aarm ee 
was het bestaan van de staat België een voldongen feit. W illem  i hield zijn verzet tegen aan
vaarding van de -  door de grote m ogendheden erkende -  onafhankelijkheid van België tot 
in 1838 vol. Toen verklaarde hij zich bereid de al in oktober 1831 in Londen voorgestelde 
regeling van de scheiding te accepteren. Luxem burg en Lim burg w erden verdeeld tussen 
België aan de ene kant en W illem i als hertog van Limburg en groothertog van Luxem burg 
aan de andere kant.

De rol die de Staten-Generaal in deze periode speelden, is merkwaardig. De m eerderheid 
van de noordelijke Kamerleden, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, m aakte al in sep
tem ber 1830 aan de weinige zuidelijke leden die nog in Den Haag verschenen duidelijk dat 
zij als ‘ware N ederlanders’ de zuiderlingen liever kwijt dan rijk waren. Tegen de zin van de 
koning in bleef de m eerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer tot 1839 op alle mogelijke 
m anieren herhalen dat de definitieve scheiding tussen N ederland en het ‘muitzieke België’ 
de enige en beste oplossing was.

W illem i voelde zich gedwongen af te treden toen het scheidingsverdrag tussen N ederland 
en België in 1839 getekend was, zijn voorgenom en huwelijk als w eduw naar m et de Belgische 
H enriëtte d ’O ultrem ont woedende en spottende reacties in N ederland uitlokte en hij bij de, 
door de afscheiding van België noodzakelijk geworden, grondwetswijziging concessies moest 
doen die hij verafschuwde. Van nu  af kwam er één tweejaarlijkse begroting van alle inkom 
sten en uitgaven, uitgesplitst per departem ent. H et sterkst verzette hij zich tegen de door de 
Staten-Generaal geëiste invoering van strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. De 
Kamers kregen daarm ee de m ogelijkheid de rechtm atigheid van het m inisterieel optreden 
te beoordelen. U iteindelijk kwam de beoordeling van het rechtm atig handelen van een 
m inister ter beoordeling van de Hoge Raad. Staatkundige verantw oordelijkheid tegenover de 
Staten-Generaal kon W illem i nog tegenhouden. H et contraseign -  m edeondertekening van 
wetten en Koninklijke Besluiten door de betrokken m inister(s) -  werd ingevoerd. W illem i 
verafschuwde een dergelijke doorbreking van zijn koninklijk prerogatief. Het was de druppel 
die de em m er deed overlopen.

Deze koning, die zich -  naast Lodewijk N apoleon -  het m eest plichtgetrouw  voor 
N ederland had  ingezet, ging, net als zijn voorganger, in ballingschap, zij het in zijn geval 
vrijwillig. W illem i trok  zich m et H enriëtte d ’O ultrem ont terug in Berlijn. D oor gebrek aan 
politieke feeling was zijn aftreden onontkoom baar geworden.6

Politieke bewustwording: de volksvertegenwoordiging herrijst (1848)

Buiten de Staten-Generaal waren al in de jaren dertig van de negentiende eeuw hier en daar 
in N oord-N ederland oppositionele geluiden te horen, bijvoorbeeld van Dirk D onker Curtius, 
die directe verkiezingen (zonder trap) en ministeriële verantwoordelijkheid eiste. Thorbecke 
was er toen nog niet aan toe. Ook in de Arnhemsche Courant en in het Algemeen Handelsblad 
verschenen artikelen van oppositionele aard. De afsluiting van de Belgische kwestie in 1839, 
de discussies rond de grondwetswijziging van 1840 en de troonsbestijging van Willem n  na de

3 2

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009, pp. 27-36 www.ru.nl/cpg



U I T V I N D I N G  EN HERI JKI NG

abdicatie van W illem i leken een bevrijdende werking te hebben op het politiek discours en het 
politieke handelen, dat in de loop van de jaren veertig levendig en algemeen startte.

Zo pakte m inister Floris van Hall krachtdadig de sanering van de staatsfinanciën aan, die 
vooral door de kosten van de mobilisatie na de Belgische afscheiding in een groeiend tekort 
op de begroting drukten. De liberale ‘negenm annen’ onder leiding van Thorbecke, inm iddels 
ook geëvolueerd to t een doctrinair-liberaal, dienden in 1844 een voorstel to t grondw etsher
ziening in bij de Tweede Kamer, dat de toen nog overwegend conservatieve Kamer echter 
niet eens in behandeling nam , om dat het ‘ongepast’ was zo’n voorstel te bespreken als dat 
niet van de koning zelf uitging. M inisters als Johan Adriaan van der H eim  van Duivendijke, 
Van M aanen en Van Hall traden af, onder andere uit onenigheid m et de Kamer. Alsof er al 
m inisteriële verantw oordelijkheid tegenover de Kamer bestond!

Kranten die de oppositiegeest en de politieke discussie stim uleerden, beleefden hoogtij
dagen. Oplagen stegen en de frequentie van verschijnen nam  toe. D it gold bijvoorbeeld voor 
het Algemeen Handelsblad, de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
(sinds 1844). De groei van de politieke bewustwording en levendigheid die uit deze voor
beelden spreekt, w erd nog verder gestim uleerd door de diepe econom ische malaise van de 
jaren 1845 tot 1847 die veroorzaakt werd door een reeks m isoogsten en stagnatie in nijver
heid, handel en industriële bedrijvigheid. De onvrede richtte zich vooral tegen de regering 
en bevoordeelde de groeiende oppositiebewegingen.

In de eerste m aanden van 1848 braken in Frankrijk, de Duitse Bond en Zuid-Europa 
revoluties uit. De onrust sloeg over naar andere landen, en ook in N ederland volgden rel
letjes, vooral in Den Haag en Am sterdam . Eind 1847 had  de regering zelf al besloten tot 
enige ‘verduidelijking’ van de grondwet, niet m eer dan d a t  Toch raakten de verwachtingen 
hooggespannen. Dat m oest wel een deceptie worden. Toen eindelijk op 9 m aart 1848 de 
voorstellen in de openbaarheid werden gebracht en aan de Tweede Kamer voorgelegd, was 
de teleurstelling in den lande groot. De voorstellen betekenden weinig; het waren puur 
juridisch-technische wijzigingen. Van alle kanten drongen pers en publiek aan op m eer 
tegem oetkom ing aan vooral de liberale wensen. Koning W illem n, ‘in  24 uur van conserva
tief liberaal gew orden’, besloot buiten zijn m inisters om via de K am ervoorzitter de Kamer te 
vragen zelf voorstellen in te dienen.' De m eerderheid van de Kamer was echter zo conserva
tief dat hieruit slechts vage, nietszeggende wensen kwamen.

De koning hakte nu de knoop door en stelde op 17 maart een grondwetscommissie in bestaande 
uit een aantal liberalen -  Thorbecke, Donker Curtius, J.M. de Kempenaer, L.C. Luzac -  en L.D. 
Storm, een katholiek liberaal. De ministers voelden zich door de koning gepasseerd en traden af.

De commissie onder leiding van Thorbecke ging m et spoed aan het werk, m aar kwam al 
snel in conflict met de nieuwe voorzitter van de m inisterraad, G errit graaf Schimm elpenninck, 
zoon van Rutger Jan, de vroegere raadpensionaris. H alf april was het ontwerp voor de grond
wetsherziening klaar. Meteen liet Thorbecke hem drukken en verspreiden. Rechtstreekse ver
kiezingen, ministeriële verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal, onschendbaarheid van 
de koning, recht van am endem ent voor de Tweede Kamer, vrijheid van drukpers en recht van 
vereniging en vergadering waren erin verwoord, en -  mede om de katholieke Kamerleden en 
persorganen mee te krijgen -  volledige vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs.

Schim m elpenninck bestreed in een uitvoerige brief aan de vorst het werk van de com 
missie en de publicatie ervan. De koning koos partij voor Thorbecke en hield hem  de hand
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Wu WILLEM II , BIJ DE GRATIE GODS,

KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN 

ORANJE - NASSAU , GROOT - HERTOG VAN  
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/  /  /  * >/' <■/<, (/, V/- S',f f f ,  .t
‘ f ‘' 'y  <* '/< '  y  Yc>rr/n ’t f .  ,■ , ( ,, K \'< ,,

( f  < f > ? /a f < ft :
f  >t//> ( v / t i  / / e f  <' /  ' /  • , , \ 0 / '  ,

----- 1----- — ------------ , ( „  v / / / , , ,  fS. / , s .  Y / / s
s / . y  •/> * f  . ,/*  * ;<'/<>

•& '. f / 2  y f l . t
i 'S . . ..  / f /  </ f  , ’f ss s <• , /■ / '  >'
, . f . . ' f  f ,  f  f .

y

/ /  /  t' / s  ‘ '■ •' '
y  s  / ,  S  , ,  s  < '  ' r  
r  ( /  / r  /  /■ '
/ , f e • 'r<> , S' / ■

> ' '  y '  . r  ' '  ' /  . . /
S  " /  f  . f  '  • ,  t  f  f  ■ f ‘ t , f  . f

s  /  '  / , ' ' ■ /  . /
S  . f  '  ’ • ' '  f  , , . / ( • / !  Y  'e-~r ■ S  • /Z  < (• <.y. f

S  ;  /  * '
> / r * t , S 1 1  ' * r , , /  / S ,

/  V ^ V  ‘  s J  f .  ,,/S. , . , f . /

r . . ƒ /  /  f. ' <S. ,, , , f

/  S. ,:. . 

✓ f ' — - s : .------

. A  ■’■ * ''•  - ■ ’ "

y f ' f f < ' Si* C  * ' * V rt » } f / ,  / / *

< '/ Z* &*!-<■•*€>-* ** 4 * T f St f r ffi £  /f”
/  /  /  y...

-X f  f  / . ■/ . /  t’S ' /  / / e , /  ,,
^  > y  , /

- S s . . s f /  t , ,  . , • f / t  r ! f . S f f f S  fS'  . ,

.......................... ' f ' 7
f . "  f ' ............ , rS\

y . { , 'r S „ .
f  . f ,  , ■ / /  y  r, <■ 4 ,  S

/ ' « f f  ^Sf  t f . ^  f / f■ ‘ f

, y  & ;> %
'  /

Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de grondwet van 11 oktober 1848 
[Foto: Nationaal Archief]
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boven het hoofd. In de m inisterraad bleef na overleg m et de koning alleen de zeer conserva
tieve m inister van Oorlog, Ch. Nepveu, achter het standpunt van Schim m elpenninck staan. 
Deze en Nepveu vonden dat het ontw erp ging in de richting van ‘eene republiek, zelfs eene 
dem ocratie’. De vier overige m inisters, gesteund door de koning, kozen voor Thorbeckes 
ontwerp.

N adat D onker Curtius, inm iddels voorzitter van de m inisterraad, en de koning de Raad 
van State ervan hadden overtuigd dat het ontw erp voortgang m oest vinden, w erd het op 
20 juni aan de Tweede Kamer aangeboden. De discussies in de overwegend conservatieve 
Kamer verliepen zeer moeizaam. D onker Curtius dreigde op een gegeven ogenblik zelfs 
m et octrooiering door de koning. Eind augustus passeerde het ontw erp m et 41 tegen 15 
stem m en de Tweede Kamer. Slechts zestien leden hebben uiteindelijk voor alle onderdelen 
van het grondw etsontw erp gestemd. Van deze zestien waren er negen afkomstig uit Brabant 
en Limburg. De steun van katholieke zijde is voor de liberale grondwetswijziging onm isbaar 
geweest.

Toen de Eerste Kamer het grondw etsontw erp toch nog dreigde af te stem m en, besloten 
de m inisters in de avond van 4 septem ber en bloc af te treden. De koning verhinderde dat en 
greep voor de tweede maal in. Hij wees erop dat ‘Wij van de vaderlandsliefde O nzer bem inde 
onderdanen verm eenen te m ogen verwachten dat [...] Onze pogingen ter hervorm ing der 
staatsinstellingen algemeene ondersteuning zullen v inden’/  O ndanks deze koninklijke beris
ping staakten op 7 septem ber de stem m en in de Eerste Kamer m et dertien voor en dertien 
tegen. Na een halfuur schorsing deelde de katholiek A.W. baron van Brienen van de G roote 
Lindt mee dat hij wenste terug te kom en op zijn uitgebrachte tegenstem. M et veertien tegen 
twaalf stem m en werd het ontw erp zo bij tweede stem m ing gered. H et ontw erp ging nu naar 
de inm iddels gekozen Dubbele Kamer, w aar het vrij snel passeerde.

Op 14 oktober 1848 werd de grondw etsherziening gepubliceerd in de Staatscourant en 
op 3 novem ber plechtig overal in het land afgekondigd.9

Conclusie

Kamerleden van katholieken en protestantsen huize, die in het liberale ontw erp van 
Thorbecke de beste weg naar de toekom st onderkenden -  op cruciale m om enten consequent 
gesteund door de overigens zo wispelturige koning en door de bekwaam opererende leider 
van het kabinet, D onker C urtius -  hebben N ederland een grondwet gegeven die in  veel 
opzichten gedachten uit de Staatsregeling van 1798 weer opnam . H et is de grote verdienste 
van Thorbecke dat hij de politieke gedachten van 1798 vertaalde naar de negentiende- 
eeuwse politieke mogelijkheden binnen een constitutioneel m onarchaal bestel en voegde 
naar ‘de tekenen des tijds’, een burgerlijk dem ocratisch, parlem entair stelsel. De grondwet 
van 1848 zou na de uitwerking in onder m eer de organieke wetten, en na langdurig politiek 
geharrewar over de ministeriële verantw oordelijkheid en koninklijke onschendbaarheid, het 
politieke bestel en de samenleving tot op de dag van vandaag ruim te geven om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Zo hecht is sinds 1848 de parlem entaire dem ocratie in ons bestel ver
ankerd, dat ook de aanvaringen tussen koning en de parlem entaire m eerderheid in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw niet m eer de kracht hebben gehad het bestel drastisch of zelfs 
fundam enteel te wijzigen. Integendeel, het parlem entaire stelsel is er hechter u itgekom en.10
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