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De kwestie-Mijer (1866)

Hoe ‘politieke zonden’ mede resulteerden in een kernregel in het
Nederlandse staatsrecht 

Sofie Wolf

Er zijn bepaalde regels en beginselen in ons staatsbestel zo verankerd en belangrijk 
dat ze niet meer weg te denken zijn. Een van deze regels is de vertrouwensregel. Deze 
ongeschreven regel behoort tot de basisregels van ons parlementair stelsel. Kort gezegd 
houdt deze in dat het kabinet (c.q. een bewindspersoon) enkel kan regeren wanneer 
het het vertrouwen heeft van een meerderheid van het parlement.  Dit vertrouwen 
wordt verondersteld er te zijn totdat het tegendeel wordt bewezen. In dit artikel gaan 
we terug naar de oorsprong van de vertrouwensregel. Geïllustreerd wordt hoe Kamer 
en kabinet elkaar beschuldigden van het overschrijden van regels en normen en hoe de 
kwestie aanzet gaf tot nieuwe, nog altijd bestaande politieke gedragsnormen. De ver-
trouwensregel is terug te voeren op de politieke verantwoordelijkheid zoals neergelegd 
in de Grondwet van 1848 en is tot ontwikkeling gekomen in 1866 na de zogenaamde 
kwestie-Mijer, vernoemd naar de toenmalige minister van Koloniën Pieter Mijer.1

Hoe het begon

Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw heerste er een machtsstrijd tussen de 
koning en het parlement, waarbij de macht van de koning afnam ten gunste van die van 
het parlement. De ontwikkeling van het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijk-
heid hield verband met deze machtsstrijd; de posities die ministers innamen waren van 
groot belang in het conflict.2 In de jaren dertig van de negentiende eeuw ontstond een 
groeiend verzet tegen het gezag van koning Willem i. Zijn macht binnen de Nederlandse 
en koloniale politiek was aanzienlijk. Het parlement speelde in bestuurlijke aangelegen-
heden amper een rol, behalve in het wetgevingsproces. De Eerste Kamer werd ook wel 
spottend ‘Le ménagerie du roi’ (de dierentuin van de koning) genoemd aangezien haar 
leden werden gekozen door de koning. De koning selecteerde leden van wie hij wist dat 
die hem niet zouden tegenspreken en daarnaast een tegenwicht tegen de Tweede Kamer 
zouden kunnen vormen. Buiten de rol in het wetgevingsproces had de Tweede Kamer 
geen mogelijkheden om de regering c.q. de koning te sturen.3 

Toen de Belgische opstand in 1839 eindigde met een afscheiding van de zuidelijke 
provincies, het huidige België, zat Nederland financieel aan de grond. Koning Willem i  
had namelijk in al deze jaren het leger in staat van oorlog gehouden, wat enorm op de 
begroting drukte. Het parlement was hier dermate ontevreden over dat het de begro-
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ting in 1839 verwierp. Twee betrokken ministers traden daarop af. Dit kon worden 
beschouwd als een eerste stap in de ontwikkeling van het parlementair stelsel van 
1848.4 Bij de grondwetsherziening van 1840 werd in de Grondwet opgenomen dat alle 
koninklijke besluiten voortaan niet alleen door de koning maar ook door een minister 
moesten worden ondertekend, het zogeheten ‘contraseign’.5 

In 1844 volgde het initiatiefvoorstel-Thorbecke c.s. tot herziening van de Grond-
wet (het zogenaamde voorstel van de Negenmannen), dat onder meer de invoering 
beoogde van de staatkundige ministeriële verantwoordelijkheid, rechtstreekse verkie-
zingen van de Tweede Kamer, hervormingen van de Eerste Kamer en de mogelijk-
heid tot ontbinding van de Kamers. De Tweede Kamer, waarin Thorbecke zitting had, 
meende echter dat een dergelijk voorstel, gezien het belang ervan, door de koning 
geïnitieerd diende te worden. Het voorstel van de Negenmannen leed daarom schip-
breuk. Het is vooral bekend geworden als aanzet tot de grote, min of meer revolutio-
naire grondwetsherziening van 1848.6 

In 1848 werd de politieke verantwoordelijkheid van de ministers voor de daden van 
de koning ingevoerd, alsook de onschendbaarheid van de koning. Het gevolg hiervan was 
dat de positie van de ministers ten opzichte van de koning werd versterkt, evenals de band 
tussen de regering en de Staten-Generaal. Het werd immers voor de koning onmogelijk 
om zelfstandig, zonder minister, besluiten te nemen. Hij verloor hierdoor zijn centrale en 
leidinggevende positie binnen de regering.7 De ministers werden door het contraseign ver-
antwoordelijk voor de besluiten van de regering jegens de Kamers van de Staten-Generaal. 

Men kan stellen dat door de grondwetswijziging van 1848 de verhouding tussen de 
regering en het parlement in balans is gebracht.8 Door de ministeriële verantwoorde-
lijkheid stond vast dat ministers ter verantwoording konden worden geroepen voor 
het regeringsbeleid, maar nog niet dat de ministers verplicht waren hun ontslag aan 
te bieden wanneer het parlement het regeringsbeleid afkeurde. Volgens de Grondwet 
was het de koning die ministers benoemde en ontsloeg. Naar de mening van de rege-
ring was dus het vertrouwen van de koning in de ministers genoeg en had het parle-
ment geen invloed op dit recht van de koning. In de Tweede Kamer ontstond hierte-
gen weerstand; ze was van mening dat de Kamer ook een rol speelde bij benoeming 
en ontslag van ministers. In de jaren die volgden, met name de jaren zestig van de 
negentiende eeuw, is vast komen te staan dat ministers (ook) het vertrouwen van de 
Staten- Generaal nodig hadden om te regeren en dus dat de Kamer een rol speelde bij 
de benoeming, maar met name bij het ontslag van ministers. In deze periode ontston-
den een aantal conflicten tussen de liberalen en de conservatieven met betrekking tot 
de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer.9

 

De kwestie-Mijer; het eerste conflict

Het eerste conflict vond plaats onder het conservatieve minderheidskabinet-Van 
Zuylen van Nijevelt. In de Tweede Kamer was de meerderheid liberaal, maar binnen 
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de liberale stroming heerste grote verdeeldheid. Een van de hoogvliegers in het kabi-
net-Van Zuylen van Nijevelt was de conservatief Pieter Mijer (1812-1881), de minister 
van Koloniën. Hij werd geboren in Nederlands-Indië en kwam toen hij acht jaar oud 
was naar Nederland om onderwijs te volgen. Hij was van 1856 tot 1858 minister van 
Koloniën in het kabinet-Van der Brugghen, werd daarna van 1860 tot 1866 lid van 
de Tweede Kamer voor het district Zwolle en trad op 30 mei 1866 wederom aan als 
minister van Koloniën, ditmaal in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt.10 De porte-
feuille Koloniën werd destijds bestempeld als een van de belangrijkste portefeuilles, 
waardoor Mijer werd gezien als eerste man van het kabinet.11 Rondom Mijer zou een 
conflict ontstaan waarbij het niet alleen ging om de koloniale politiek, maar ook om 
de positie van de koning, de relatie tussen de koning en de ministers, de relatie tussen 
de regering en het parlement en het recht om ministers te benoemen en te ontslaan. 
Hierbij kwam het conservatieve kabinet, gesteund door de koning, lijnrecht tegenover 
de liberale Tweede Kamer te staan.

Het conflict ontstond toen minister Mijer zich de woede van de Tweede Kamer op zijn 
hals haalde door plotseling, slechts 3,5 maanden na de totstandkoming van het kabinet, 
waarbij hij nog als formateur was opgetreden,─af te treden en zich daarna te laten benoe-
men tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De Kamer zag deze gebeurtenis als 
een politieke immoraliteit. Koloniale politiek vormde een zeer belangrijk onderdeel van 
het regeringsbeleid. De Kamer had vertrouwen gesteld in Mijer, die inmiddels zijn begro-
ting daar had verdedigd. Het was voor de Kamer vanzelfsprekend dat Mijer zelf als minis-
ter het koloniale beleid zou uitvoeren en niet tussentijds zou weggaan. Bovendien had 
Mijer zelf in de Eerste Kamerzitting van 4 juni verklaard dat de koloniale kwestie tot de 
hoofdtaak van het kabinet behoorde. Het hoorde dus niet dat een minister zich aan een 
programma bond en vervolgens nog voor de uitvoering ervan weer vertrok. Een minister 
zou pas van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen wanneer hij zijn taak had uit-
gevoerd. Het vertrouwen van de Kamer was door de gang van zaken ernstig beschadigd.12 

Enige tijd eerder had het gerucht gecirculeerd dat Mijer de positie van minister 
van Koloniën had geaccepteerd onder de voorwaarde dat hij na de behandeling van de 
begroting gouverneur-generaal van Nederlands-Indië zou worden.13 Dit was waar, het 
was doorgestoken kaart. De koning had Mijer graag als formateur en leider van het kabi-
net gezien, maar Mijer voelde daar niets voor. Hij wist dat de positie van gouverneur- 
generaal van Nederlands-Indië vrij zou komen en hij wilde juist die vacature graag ver-
vullen. Van Zuylen stelde voor dat hij werd benoemd tot gouverneur-generaal als Mijer 
hem zou helpen met de formatie en vervolgens minister van Koloniën zou worden.14 En 
zo geschiedde. Dit gebeurde geheel in het geheim, tot het Algemeen Handelsblad op 19 
september 1866 hierover berichtte.15 Volgens koning Willem iii bestond er echter geen 
afspraak tussen Mijer en Van Zuylen, en was hetgeen in de krant stond onjuist.16 

De positie van gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was gewild. De gouverneur- 
generaal werd namelijk beschouwd als onderkoning omdat hij was belast met het bestuur 
van Nederlands-Indië. Na een liberale gouverneur-generaal koos het kabinet nu voor een 
conservatief, en daar kon de Kamer maar moeilijk mee omgaan.17 De benoeming van 
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Mijer was volgens de conservatief Heemskerk, minister van Buitenlandse Zaken, een pre-
rogatief van de koning. Deze was geheel vrij in het benoemen van het opperbestuur van 
de koloniën, en de Kamer hoorde zich hier volgens Heemskerk niet in te mengen. Het 
kabinet was voor zijn taken verantwoording verschuldigd aan de koning; bovendien had-
den de regering en de Kamer, zoals uit de Grondwet bleek, verschillende bevoegdheden. 
Aangezien benoeming en ontslag van ministers en van de gouverneur-generaal taken 
waren van de koning als hoofd van de regering, had de Kamer hier geen rol in. 

De Kamer bestreed deze opvatting. Keuchenius, een antirevolutionair Kamerlid dat 
pas zes weken in de Kamerbanken zat, had een belangrijk aandeel in wat volgde, en de 
indruk was dat hij en de liberale oppositie doelbewust op een crisis aanstuurden.18 Keu-

Pieter Mijer (1812-1881), 1874 [rijksmuseum - johan heinrich neuman]
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chenius diende een motie in, waarin de gang van zaken werd afgekeurd. De motie luidde 
als volgt: ‘De Kamer, de gedragslijn van het Kabinet ten opzigt van de uittreding van den 
Minister van Koloniën, Mr. P. Mijer, afkeurende, gaat over tot de orde van de dag.’19 

Keuchenius maakte gebruik van een ‘motie van orde’ maar die diende te worden 
opgevat als een motie van wantrouwen ten aanzien van minister Mijer. Het was zijn 
bedoeling daarmee ‘het Koninklijk praerogatief aan te randen’, verzekerde hij de aan-
wezigen.20 Met de motie wilde hij de ‘uittreding’ van minister Mijer veroordelen. Mijer 
was ontrouw aan zijn roeping. Hij was opgestapt zonder zijn taak te hebben volbracht.21 
Volgens Keuchenius was het kabinet dus tekortgeschoten, in het bijzonder Mijer. Hij 
achtte het bovendien ontoelaatbaar dat deze tekortkoming van Mijer werd beloond 
met de bestbetaalde en mooiste functie van het Rijk. Daarnaast verweet de Kamer 
Mijer toezeggingen gedaan te hebben, terwijl hij wist dat hij deze niet zou nakomen.22 

De motie-Keuchenius kreeg een meerderheid (39 stemmen voor, 23 tegen) met 
steun uit verschillende hoeken. Uit de stemverhouding bleek duidelijk dat de liberalen 
tegenover de conservatieven stonden in de Tweede Kamer. Het Kamerlid Thorbecke 
was niet positief over de motie aangezien de gevolgen ervan onduidelijk waren. Er was 
namelijk geen oplossing voor de situatie wanneer het kabinet zou aftreden. Op zijn 
beurt beschuldigde het kabinet Keuchenius en de Kamer van lafheid aangezien een 
motie van orde werd ingediend en geen motie van wantrouwen.23 Heemskerk was van 
mening dat voorafgaand aan de motie onderzoek had moeten plaatsvinden en dat de 
motie dus niet zomaar ‘uit de lucht’ had mogen vallen.24 

Staatkundig was na dit voorval de vraag of benoeming en ontslag van een minister 
en gouverneur-generaal tot de bevoegdheden van de koning behoorden, en daarmee 
buiten de ministeriële verantwoordelijkheid zouden vallen. Indien dat niet zo zou zijn, 
zou het voornaamste recht van de koning drastisch worden beperkt.25 De regering 
stapte echter niet op, maar ontbond de Kamer de dag na de motie met de mededeling 
dat zij inbreuk had gepleegd op het voorrecht van de koning om ministers ‘naar wel-
gevallen’ te ontslaan.26 Dit betekende dat alleen de koning het recht had om ministers 
te ontslaan. Het parlement had geen aandeel in deze beslissing en kon de beslissing 
ook niet afkeuren door gebruik te maken van de vertrouwensregel. In de ministeriële 
voordracht tot ontbinding werd het als volgt geformuleerd: 

[...] is de Tweede Kamer, naar ons oordeel, met overschrijding van hare grondwet-
telijke bevoegdheid, getreden op het gebied der uitvoerende macht, bij den Koning 
berustende, en heeft zij inbreuk gemaakt op het prerogatief der kroon, waarvan de uit-
oefening naar de uitdrukkelijke bepalingen der Grondwet aan den Koning als Hoofd 
der uitvoerende macht en als Opperbestuurder der Koloniën vrij en onafhankelijk van 
elk tusschenkomst of inmenging der Staten-Generaal gewaarborgd behoort te blijven.27

Volgens het kabinet was juist de Kamer tekortgeschoten en niet het kabinet. Het vond 
dat de Kamer had gehandeld in strijd met de Grondwet door het uitoefenen van een 
bevoegdheid die zij niet had.28 Zowel het benoemen en ontslaan van ministers, als de 
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benoeming van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië waren prerogatieven 
van de koning waar de Kamer zich niet mee hoorde te bemoeien. Deed zij dit wel, dan 
was dat in strijd met de grondwet.29 Daarnaast kon het gehele kabinet niet verantwoor-
delijk worden gehouden voor het aftreden van één minister.30 In de media werd het 
kabinet naar aanleiding van de kwestie-Mijer beschuldigd van nepotisme aangezien 
kennelijk bepaalde hoge (bestuurs)functies, zoals het lidmaatschap van de Raad van 
State, werden ingevuld met partijgenoten van de conservatieven en niet met de meest 
bekwame personen. Het was volgens deze berichtgeving dus de politieke kleur en niet 
de bekwaamheid die bepaalde wie werd benoemd in hoge functies.31 

Het gevolg van de ontbinding van de Tweede Kamer was het uitschrijven van 
nieuwe verkiezingen. Vlak voor deze verkiezingen benadrukte koning Willem iii zijn 
vertrouwen in de ministers via een bijzondere proclamatie, die werd uitgevaardigd op 
10 oktober 1866. De koning gaf met zijn proclamatie een toelichting op de ontbinding. 
Zo verklaarde hij dit te hebben gedaan omdat de samenstelling van de Tweede Kamer 
een goede samenwerking tussen de regering en de Kamer in de weg stond. De moge-
lijkheid om de regering te ontslaan had hij ook overwogen, maar: ‘De gedurige verwis-
seling van Mijne verantwoordelijke Raadslieden zou allengs schadelijk worden voor de 
zedelijke en stoffelijke belangen der Natie. Zij verlamt de kracht der Regering, besten-
diging van rigting brengt daarentegen kracht van bestuur en van uitvoering mede.’32 

Vervolgens riep hij de kiezers op tot de verkiezing. De koning begreep dat hij boven 
de partijen moest staan en geen stemadvies zou moeten geven, maar zijn proclamatie 
bevatte één groot advies: stem conservatief!33 Tijdens de verkiezingen stond centraal of 
het volk ‘voor of tegen de Koning’ was. 

De uitslag gaf echter geen duidelijk voor of tegen. De liberalen verloren enkele zetels, 
maar bleven in de meerderheid in de Tweede Kamer. Toen de regering na de verkiezingen 
gewoon bleef zitten en de nieuwe Kamer dit accepteerde, leek dit te impliceren dat het 
vertrouwen van de koning in de regering doorslaggevend was om te regeren.34 De uitslag 
van de verkiezingen leidde ertoe dat het kabinet kon blijven zitten, maar dat maakte het 
regeren niet makkelijker. Het parlement was namelijk nog steeds wantrouwend en vij-
andig. Doordat de koning (indirect) stemadvies had afgegeven aan het volk had hij zijn 
bevoegdheden overschreden en was zijn aanzien aangetast. Ook het omstreden besluit de 
Kamer te ontbinden, droeg bij aan zijn afnemende populariteit onder het volk.35

Kwestie-Luxemburg; het tweede conflict

Het bleef niet lang rustig. In het najaar van 1867 ontstond een nieuwe constitutionele 
crisis tussen de conservatieven en de liberalen, de zogenoemde ‘Luxemburgse kwestie’. 
Koning Willem iii was niet alleen koning van het Koninkrijk der Nederlanden maar 
ook Groothertog van het Groothertogdom Luxemburg. Minister Van Zuylen van Nije-
velt van Buitenlandse Zaken had een verdrag met betrekking tot de onafhankelijkheid 
van Luxemburg ondertekend, waarover de Tweede Kamer in meerderheid ontstemd 
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was. Volgens de Kamer had de regering buiten deze kwestie moeten blijven, en boven-
dien had de minister de Nederlandse belangen in Europa niet voldoende behartigd. 
Als reactie hierop verwierp de Kamer in november 1867 de begroting van Buitenlandse 
Zaken met 38 stemmen tegen en 36 voor. Het kabinet bood daarop zijn ontslag aan, 
maar de koning weigerde dit te verlenen en ontbond in plaats daarvan eind december 
de Kamer.36 

De nieuwgekozen Kamer liet het er niet bij zitten en nam in maart 1868 de motie-
Blussé van Oud Alblas aan die stelde ‘dat geen landsbelang de jongste ontbinding der 
Kamer vorderde’. De Kamer had inmiddels alle vertrouwen in het kabinet verloren. 
Het kabinet reageerde niet op deze motie, met als gevolg dat de Kamer wederom de 
begroting van Buitenlandse Zaken verwierp toen deze in april weer werd aangeboden. 
Enkele conservatieven wilden daarop nogmaals de Kamer ontbinden maar uiteindelijk 
bood het kabinet zijn ontslag aan bij de koning. Deze twijfelde, maar aanvaardde het 
ontslag uiteindelijk.37 Deze kwestie liet daarmee zien dat het begrotingsrecht de manier 
bij uitstek kan zijn om conflicten tussen het parlement en het kabinet te beslechten38 en 
bovendien dat uiteindelijk de koning niet anders kan dan toe te geven aan de wil van 
het kabinet en niet een tweede keer kan overgaan tot Kamerontbinding.

Tot slot

Met de kwestie-Mijer is de vertrouwensregel ontstaan. Deze houdt in dat de regering 
het vertrouwen van het parlement nodig heeft om te regeren. Dit kan achteraf in ieder 
geval worden vastgesteld. Of de betrokken Kamerleden zich er destijds ten volle van 
bewust waren hoe blijvend en cruciaal de impact van hun handelen was, is de vraag. 
Het conflict vond plaats in een periode waarin de verhouding tussen de regering, de 
koning en het parlement in beweging was, maar de uitkomst stond niet bij voorbaat 
vast. Vergeten mag niet worden dat het in de kwestie-Mijer niet alleen ging om princi-
pes, maar dat er ook sprake was van een politieke strijd om de macht tussen conserva-
tieven en liberalen. De liberale Tweede Kamer probeerde de conservatieve regering te 
verdrijven, terwijl de conservatieve regering zichzelf hiertegen continu verdedigde. De 
conservatieven verweten de liberalen radicaal te zijn, andersom verweten de liberalen 
de conservatieven reactionair te zijn. 

De positie van het parlement ten opzichte van de andere twee constitutionele 
machten was niet sterk in deze tijd. De Tweede Kamer had weinig mogelijkheden 
om de regering en de koning te sturen en had niet veel andere machtsmiddelen ter 
beschikking dan haar begrotingsrecht. Hoewel de kwestie-Mijer uiteindelijk uitliep 
op een versterking van de positie van de Kamer, waren de gevolgen die aan de motie- 
Keuchenius werden verbonden niet conform de wensen van de meerderheid in de 
Tweede Kamer. Deze vond namelijk dat Mijer teruggeroepen zou moeten worden om 
alsnog de koloniale politiek die hij verdedigd had uit te voeren, en dat zijn benoe-
ming tot gouverneur-generaal ongedaan moest worden gemaakt. Niets van dat alles 
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gebeurde; sterker nog, de Kamer zelf werd ontbonden. Het een en ander laat zien dat 
niet de Kamer maar de regering het voor het zeggen had. 

Dit veranderde door de incidenten van 1866 en 1868 waarin de liberale Kamer-
meerderheid de uiteindelijke beslismacht naar de Tweede Kamer trok. Wat kwam vast 
te staan is dat wanneer de regering het vertrouwen is kwijtgeraakt, zij verplicht is haar 
ontslag aan te bieden, tenzij de regering de Kamer ontbindt. De Luxemburgse kwestie 
maakte duidelijk dat dit laatste echter slechts éénmaal kon: wanneer de Kamer een 
tweede maal haar vertrouwen zou opzeggen naar aanleiding van dezelfde kwestie kon 
zij niet opnieuw worden ontbonden.39 

De gebeurtenissen maakten ook duidelijk dat het recht van de regering om amb-
tenaren en bestuurders te benoemen onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel. 
De liberale Kamermeerderheid meende reeds dat dit het geval was: de koninklijke 
onschendbaarheid was absoluut en alomvattend, vond zij, en dus waren de ministers 
voor alle regeringsdaden verantwoording schuldig aan de Kamer. De regering keek 
hier anders tegenaan, zoals bijvoorbeeld duidelijk werd door de woorden van minister 
van Justitie Borret:

Elk Minister en het gansche Kabinet is verantwoordelijk voor benoemingen, door 
dien Minister of door dat Kabinet aan den Koning voorgedragen; maar die verant-
woordelijkheid gaat niet verder, dan dat de Ministers steeds aansprakelijk zijn voor 
hunne voordragten, wanneer daardoor en door de daarop gevolgde benoemingen 
wetten zijn geschonden of ’s lands belang is benadeeld of in gevaar gebragt.40

Voorlopig won de regering het pleit, maar uiteindelijk werd toch duidelijk dat de rege-
ring niet om de Kamer heen kon en dat benoemingen van ambtenaren en bestuurders 
door de koning niet meer konden plaatsvinden zonder ministeriële verantwoorde-
lijkheid. In de tweede helft van de negentiende eeuw verschoof hierdoor de consti-
tutionele macht van de koning langzaam van handelingsbevoegdheid naar hande-
lingsonbekwaamheid.41 Dat elke handeling van de regering onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid valt, is tegenwoordig niet meer omstreden. Het primaat ligt 
definitief bij de politieke meerderheid in het parlement. En dat is de basis van onze 
constitutionele democratie.42
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