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1 Staatsvorming in de Republiek
De Nederlandse Opstand, die gericht was tegen de Habsburgse overheersing, werd in een belangrijke mate beheerst
door de vraag aan wie de toenemende staatsmacht toekwam, aan de vorst of aan de representatieve lichamen van het
volk.1 Een dispuut over de soevereiniteit van de Nederlanden in internationaal opzicht bestond er evenwel
nauwelijks. Bij monde van een coalitie van calvinisten, stedelijke burgerij2 en prinsgezinden werd een historische
traditie voortgezet waarin de onafhankelijkheid van de Nederlanden bedongen was. Reeds in 1464 had een 'nationale'
vergadering plaatsgevonden van de Staten-Generaal, een soort parlementair lichaam waarin elk gewest
vertegenwoordigd werd. Van deze bijeenkomst kan de lijn doorgetrokken worden naar de Unie van Utrecht (1579)
en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (1588), na welke oprichting bleek dat regressie richting het
middeleeuws absolutisme niet meer tot de reële mogelijkheden behoorde. Ondanks dat de Republiek vooral uit een
opportunistische en defensieve reactie was voortgekomen,3 ontlokte ze bij haar inwoners in de loop van de 17de
eeuw diepe gevoelens van vaderlandslievendheid en nationalisme.4
De Republiek was een vroege maar ook bijzondere telg uit de staatsvormingsgeschiedenis.5 Opgestuwd door
het gewest Holland — waar omstreeks 1625 ongeveer 40% van de inwoners van de Republiek woonde en bijna 60%
van de Republiek's financiering6 vandaan kwam — was ze in de 17de eeuw een van de rijkste en machtigste naties
van Europa.7 De kwestie, evenwel, waar binnen de Republiek de macht lag, was met de Westfaalse Vrede van 1648,
waar de Republiek internationale erkenning ten deel viel, niet opgelost. Formeel gesproken lag de macht bij de
Staten-Generaal, waarin elke stem van de gewesten gelijk telde, maar feitelijk ging de interne machtsstrijd tussen het

1 Kossmann (1980), pp. 60-63. Cf. Van Deursen (2004), pp. 137-138.
2 Deze burgerlijke stand in de Republiek verschilde duidelijk met de burgerij die in de achttiende eeuw van zich doet spreken. In de
Republiek was de stedelijke burgerij een elitair regenten-patriciaat dat zich niet geroepen voelde het primaat van democratie te proclameren, maar
slechts voor vrijheid van economisch handelen. De achttiende eeuwse burgerij daarentegen was, geïnspireerd door de wetenschap van die tijd, de
vertolker van het primaat van de democratie. Vergelijk Daalder (1989, p. 8) voor een algemene noot over het begrip 'burgerij': "In fact, the very
notion of 'bougeoisie' (or 'bur-gerij') is in danger of being used in an altogether too comprehensive and anachronistic manner to serve adequately
as descriptive categories or possible explanations".
3 Zie bv. Daalder (1981), p. 22.
4 Waarbij vermeld moet worden dat deze patriottische gevoelens door zowel de rekkelijken (vrijzinnig, republikeins) als de preciezen
(calvinistisch, Orangistisch) werden opgeëist. Zie Kossmann (1963), pp. 161-169.
5 Zoals Daalder (1981, p. 23) stelt: "[A]nyone who has tried to read up on (...) Dutch history before 1795, as distinct from the Province of
Holland alone, is well aware of the complications of making one 'story' from what are in fact a large number of seperate processes and events,
both within and between distinct cities and regions. There are in fact few clear analyses of political developments in the Netherlands in terms of
regional contrasts. What follows is therefore a tentative tale, which will point as much to analyses still to be done as to insights securely
established". Dit onderstreept nogmaals de mate van speculatie en het trekken van grote lijnen van ons verhaal.
6 Ook in politiek opzicht was Holland dominant, getuige het feit dat de Staten-Generaal en de Staten van Holland in hetzelfde gebouw aan het
Binnenhof vergaderden en dat de Raadpensionaris van Holland een soort functie als Eerste Minister van de Republiek had. Stuurman (1993), p.
27. Cf. Daalder (1981), p. 27.
7 Bouman (1973a), p. 265. Cf. Stuurman (1993), p. 26: "De Engelse 'politieke rekenkundige' Gregory King heeft in 1696, met behulp van de
toen beschikbare gegevens, becijferd dat het inkomen per hoofd van de bevolking in de Republiek het hoogste van Europa en daarmee van de
wereld was."
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regenten-patriciaat8 en de stadhouder.9 Deze politieke dynamiek tussen regenten-patriciaat (stedelijke burgerij) en
stadhouder (vorst) was typisch voor de Renaissance:10 het regenten-patriciaat behield door een gecultiveerde
aristocratische levensstijl gedeeltelijk een middeleeuws en edel karakter, terwijl de stadhouder niet verstoken bleef
van de invloed van de moderne tijdsgeest, waardoor hij niet meer dan een residu kon zijn van de magnifieke pracht
van de Habsburgse en Bourgondische vorstenhuizen.11 Het regenten-patriciaat, deze "great urban merchants and
officials"12, als sociale exponent van het vroeg-kapitalisme, etaleerde vooral in de steden een toenemende macht,
waardoor het voor de stadhouder onmogelijk was geworden de Republiek onder zijn gezag te centraliseren.
Omgekeerd gold dat ook voor de steden; "zij slaagden er, ondanks hun pogingen daartoe, niet in zich geheel aan het
gezag van hun vorsten te onttrekken. Zij werden geen Staten in de Staat".13 De Zeven Verenigde Provinciën
vormden dus eigenlijk noch een republiek noch een monarchie, maar meer een "pseudo-monarchie"14, waarbij het
regenten-patriciaat de bestuurlijke en economische macht in handen had en de stadhouder vooral een militaire en
nationaal-symbolische macht.15 Siep Stuurman volgend kunnen we stellen dat door een combinatie van de vroegkapitalistische, economische welvaart en de stadhouderlijke, centripetale krachten de Republiek tot een
samenhangende staat kon uitgroeien.16
Jürgen Habermas beschrijft in zijn schitterende Strukturwandel der Öffentlichkeit hoe de gevolgen van het
vroeg-kapitalisme — het tijdperk van grootschalige en geïntensifeerde handel in goederen en kapitaal — tweeledig
en tegenstrijdig waren.17 Dit werd ook zichtbaar in de Republiek. Aan de ene kant stabiliseerde en stimuleerde het
vroeg-kapitalisme de traditionele gildeneconomie door produktie verhoging. Aan de andere kant droeg de logica van
het vroeg-kapitalisme juist de toekomstige opheffing van de middeleeuwse thuiseconomie in zich, doordat ten eerste
de lange afstandshandel de commercialisering en commodificering van arbeid en goederen behoefte, en ten tweede,
doordat de lange afstandshandel de behoefte aan politiek gezag op een nationaal plateau crëerde, waarbij de locale

8 Een term van Blom (1989), p. 9. Een juiste, omdat de term beide burgerlijke 'standen', bestuurder en koopman in zich draagt. Weber, R.
Fruin's Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog volgend, verbindt regenten met (groot) grondbezit — een kenmerk dat veel kritiek opleverde in
die tijd, omdat ze daarmee hun koopmansstatus verloochenden — waarmee ze zich onderscheidden van de patriciërs, die in de steden actief waren
en zich vooral met handel en financiën bezighielden. Cf. Weber (1958, p. 278)
9 Daalder (1981), p. 27.
10 Habermas (1989a), pp. 10-14.
11 "Yet the Orange family provided a clear dynastic focus, and a highly visible Court." Daalder (1981), p. 26.
12 Habermas (1996), p. 23.
13 Henri Pirenne geciteerd in Stuurman (1993), p. 8.
14 Stuurman (1993), p. 34.
15 Over de beperkte macht van de stadhouder zij aangemerkt dat het huis van Oranje bij het volk doorgaans meer populariteit genoot dan het
regenten-patriciaat. Dit was vooral het geval tussen de twee stadhouderloze tijdperken (1672-1702) onder het stadhouderschap van Willem III en
tijdens de politieke crisis van 1747. In deze perioden werd er onder respectievelijk Willem III en Willem IV een patronagestelsel opgebouwd,
waarmee de monarchale macht aanzienlijk groeide. De stadhouder was daarenboven een zeer belangrijk figuur omdat hij in tijden van onrust de
'nationale eenheid' symbo-liseerde, waarmee menige crisis het hoofd is geboden. Toch was de stadhouder afhankelijk van de rijkdom van het
regenten-patriciaat om bijvoorbeeld de kwaliteit van het leger op peil te houden. Zie Stuurman (1993), pp. 32-34.
16 Stuurman (1993), p. 36.
17 Habermas (1996), p. 15.
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economieën evenzeer nationaliseerden: "The markets for foreign trade were now justly considered 'institutional
products'; they resulted from political efforts and military force. The old home towns were thus replaced as bases of
operations by state territory".18 In deze context werd het duidelijk dat de "representatieve openbaarheid van het
gezag"19, dat is, de persoonlijke op grondbezit gebaseerde machtsbelichaming van de middeleeuwse vorst, langzaam
maar zeker verdrongen werd door een nieuwe entiteit die de openbare sfeer ging beheren en reguleren: de staat.
Hoewel het met betrekking tot de Republiek altijd moeilijk is om van een staat te spreken — beter is van een
statenverbond (confederatie20) te spreken — zijn er diverse in het oog springende bewijzen van staatsvorming aan te
duiden.
Ten eerste was in de Republiek een functioneel verband tussen staat en economie manifest, hetgeen een
belangrijk kenmerk van staatsvorming is. Het politieke handelen van het regenten-patriciaat werd voornamelijk
bepaald door economische belangen, en ondanks dat de "economische en financiële politiek van de Republiek niet
vanuit een centraal punt [werd] geleid" waren de economische relaties tussen lokale en regionale bestuurders innig:
"Het [lokale] bestuur was in handen van renteniers die door de banden van verwantschap en investering in nauwe
betrekking stonden tot de rijke koopmansoligarchieën in de steden".21 Kortom, de sociaal-economische macht in de
Republiek was "van het laagste tot het hoogste niveau in feite aan enkele honderden families [voorbehouden]".22
Door de enorme economische groei werden deze economische belangen steeds groter in omvang en in risico, wat de
Republiek noopte tot het treffen van politieke maatregelen en garanties — te meer daar de vroeg-kapitalistische
markteconomie nog zo nieuw en instabiel was.23
Stuurman stelt dat de politiek van de Republiek zeer nuttig was voor de belangrijke economische sectoren.24
De Republiek voerde dan wel niet een zuiver merkantilistische politiek,25 er was onmiskenbaar sprake van een
juridische, financiële, en militaire verwevenheid tussen economische transacties en politiek handelen. Een steeds
belangrijker aspect daarbij werd de verzekering van binnenlandse welvaart. Buiten traditionele, internationaal
georiënteerde winstposten als handel, koloniën, en stapelmarkt stimuleerde de Republiek de ontwikkeling van

18 Ibidem, p. 17.
19 Zoals A.J. Hoekema en E.A. Huppes-Cluysenaer het vertalen, in hun bewerking van Habermas (1979).
20 Bellekom e.a. (1994), p. 79.
21 Stuurman (1993), p. 32.
22 Rietbergen (1997) p. 39.
23 Polanyi (1963), p. 66. "For any tempory intrusion of buyers or sellers in the market must destroy the balance and disappoint regular buyers
or sellers, with the result that the market will cease to function."
24 Stuurman (1993), p. 30. Zie ook Habermas (1996), p. 17. Cf. Rietbergen (1997), p. 47. "De niet al te dwingende overheidspolitiek in de
Republiek (...) gaf een vrijheid van handelen waarvan de koopliedenelites gretig profiteerden."
25 Stuurman (1993), p. 30. Nederland bezat namelijk een "'natuurlijk' concurrentievoordeel" t.o.v. andere landen. Weber (1958, p. 242) noemt
de economische politiek van de Republiek wel gewoon merkantilistisch. Zoals zal blijken, moet zo'n uitspraak evenwel gerelativeerd worden.
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inlandse industrieën als de Leidse lakennijverheid, de Amsterdamse boekdrukkerijen of het Delftse aardewerk. Maar
ook de binnenlandse handel, het grootbedrijf, de visserij, en de landbouw werden gesteund.26
De internationale handel en de scheepvaart van de Republiek waren niet alleen afhankelijk van politieke,
maar ook van militaire garanties.27 Hoewel het leger van de Republiek geen "koninklijk staand leger naar Frans
model"28 was, had het vooral onder stadhouder Maurits voor zijn tijd unieke hervormingen ondergaan en behoorde
het tot de modernste van Europa.29 Het feit dat de Republiek in internationaal opzicht als een soevereine
eenheidsstaat het monopolie bezat op een dergelijk modern militair apparaat, waarmee externe veiligheid kon
worden verkregen en economische belangen konden worden verzekerd, is historisch gezien een twee kenmerk van
staatsvorming.
Ook het zeer moderne belastingstelsel van de Republiek, waarmee ze zichzelf van systematische inkomsten
kon voorzien, is een karakteristiek voorbeeld van staatsvorming in de Lage Landen. Ondanks dat het geen centraal
belastingstelsel betrof, "[slaagde] geen Europese staat erin zoveel belasting van haar ingezetenen te heffen als de
Republiek".30 De financiële huishouding van de Republiek kenmerkte zich trouwens in haar algemeenheid door een
nog ongekende "verzakelijking van gezagsverhoudingen"31, hetgeen ook te zien was aan de scheiding van de
persoonlijke financiën van het Huis van Oranje-Nassau en de financiën van de Republiek.
Wij benadrukten reeds dat een bloeiende binnenlandse commerciële economie — in het kielzog van het
internationaal geöriënteerde mercantilistisme opgekomen — steeds belangrijker voor de staat werd.32 Het opzetten
van een binnenlandse markteconomie was slechts mogelijk wanneer de de winsten uit het internationele
handelsverkeer — in combinatie met een nauwgezette staatsregulering — daarvoor werden gebruikt.33 Het opzetten
van een binnenlandse economie is een cruciale stap in de ontwikkeling van zowel het kapitalisme als van
staatsvorming geweest. De Republiek kon echter niet aan deze voorwaarde voldoen en begon in de loop van 18de
eeuw haar greep op de sociaal-economische werkelijkheid te verliezen: het staatsvormingsproces stokte en de

26 Zie Bouman (1973a), pp. 270-272. Zie ook Wallerstein (1974), pp. 107-108, pp. 125-128, p. 271.
27 Cf. Habermas (1996), p. 17, curs. GD. "From the sixteenth century on merchant companies were organized on an expanded capital basis;
unlike the old traders in staple goods, they were no longer satisfied with limited markets. By means of grand expeditions they opened up new
markets for their products. (...) [T]hey needed strong political garantuees. The markets for foreign trade were now justly considered 'institutional
products'; they resulted from political efforts and military force." De Republiek steunde in de vorm van de uitreiking van kaperbrieven zelfs de
kaapvaart. Deze was nog winstgevender dan de koloniale handel. "In 1606 bijvoorbeeld verlieten honderddertig kaperschepen onze havens. In
1607 verklaarde de vroedschap van Amsterdam, dat de kaapvaart in de voorafgaande jaren de kurk was geweest waar de stedelijke financiën op
dreven. (...) Zelfs de admiraliteitscolleges rustten voor hun eigen rekening kapervloten uit om hun permanent geldgebrek te overwinnen." Aldus
Bouman (1973a), p. 267.
28 Stuurman (1993), p. 32.
29 "Regelmatige oefening van de troepen, nieuwe methoden om een optimale vuurkracht te ontwikkelen, technisch verfijnde
belegeringstechnieken, en de eerste militaire academie voor officieren in Europa." Stuurman (1993), p. 32.
30 Stuurman (1993), p. 30.
31 Habermas (1996), p. 17, vertaling uit het Engels, GD.
32 Ibidem, p. 19. "Foreign trade no longer counted per se as the source of wealth, but only insofar as it aided the employment of the country's
population—employment created by trade.
33 Ibidem, p. 20. "Administrative action was increasingly oriented to this goal of capitalist mode of production. (...) Hand in hand with this
went the regulation of the process of production itself, down to the last detail."
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binnenlandse markt bleef onderontwikkeld. Een noodzakelijk mercantilistisch, centralistisch, staatsoffensief bleef
uit, de enige mogelijkheid om de stagnerende economische ontwikkeling nieuw leven in te blazen, zodat de
Republiek gedoemd was in te storten.
In politiek opzicht zouden de stadhouders noch het regenten-patriciaat bij machte en/of willig zijn de
decentrale en ondoorzichtige politieke structuur van de Republiek te hervormen. Bij het regenten-patriciaat was
doorstroming van bestuurposities vooral gebaseerd op coöptatie en nepotisme, wat de oligarchische structuur nog
verder deed dichtslibben. Het regenten-patriciaat aristocratiseerde in de loop van de achttiende eeuw en viel ten prooi
aan vormen van decadentie. Het nieuwsgierig enthousiasme en de "grenzeloze uitbreidingslust"34 uit het vroegkapitalistische tijdperk verdwenen aan het einde van de 17de eeuw en maakten plaats voor "ijdelheid"35 en
"gemakzucht"36. Illustrerend genoeg combineerde het regenten-patriciaat zijn stedelijke bestuurfuncties niet meer
met handelsactiviteiten, maar met beleggingen. Bovendien waren hun beleggingen ook nog eens misplaatst: in plaats
van beleggingen in de handel, of, wat eigenlijk nog veel beter zou zijn geweest, in een opkomende inlandse sector als
de manufactuur37, zochten de regenten hun heil in speculatie door grond en staatsobligaties aan te schaffen.38 Zij
verzuimden op dezelfde wijze in koloniën, vloot en leger te investeren,39 wat cruciale pionnen in de handhaving van
de economische en sociale orde waren.40
De stadhouders, aan de andere kant, waren, vooral na het aantreden van Willem III in 1672, die "verzuimde
de regenten-oligarchie te vervangen door een krachtig centraal bestuur",41 het regenten-patriciaat in het 'plooien en
schikken' gevolgd door een stelsel van patronage op te bouwen — dat zelfs geregeld het nationale familienetwerk
van het regenten-patriciaat kruiste. Stuurman vat samen:
"De stadhouders koesterden wel monarchale ambities, maar zij lieten de decentrale structuur van de
Republiek voortbestaan, hun patronagestelsel werkte binnen deze structuur en bleef daarom gevangen in het

34 Bouman (1973a), p. 264.
35 Ibidem, p. 275.
36 Roland Holst-van der Schalk (1902), p. 12.
37 "Behalve koloniën en handel, werd ook het bezit van manufakturen beslissend voor de ekonomische beteekenis van een staat." Roland
Holst-van der Schalk (1902), pp. 28-29.
38 Bouman (1973a), p. 271. Cf. Van de Sande (1997), pp. 64-65. "Het regentendom was aandeelhouder in de staat die het zelf bestuurde, en
het ontving met de ene hand wat het met de andere uitgaf. Regenten belegden hun vermogen graag in staatsleningen, om daar vervolgens
jarenlang de rente van te kunnen trekken. Vanzelfsprekend zagen ze er zelf angstvallig op toe dat de betaling van de rente op de staatsschuld de
hoogste prioriteit genoot." Cf. Roland Holst-van der Schalk (1902, p. 12):"Het gemakzuchtige geld-kapitaal, dat ook bij verouderde vormen van
productie en verkeer zijn slag kan slaan, en wanneer dit 't geval is, zich vrij onverschillig toont voor de ontwikkeling der produktieve krachten,
heeft in de 19de eeuw de industrieële ontwikkeling in Nederland meer tegengehouden dan bevorderd".
39 Zie Bouman (1973a), p. 275.
40 Cf. H. Roland Holst-van der Schalk geciteerd door Boekman (1989), p. 64. "Nederland bleef lang een produkt van verval en ekonomische
stagnatie, rot tot in het hart; een natie van monopolisten, renteniers en bedeelden; een land van maatschappelijke kontrasten zonder
klassebeweging; van kapitaal zonder arbeid, en van vreselijke ellende zonder verzet."
41 Volledig: "De stadhouder-koning Willem III die de macht ertoe had, verzuimde de regenten-oligarchie te vervangen door een krachtig
centraal bestuur — voorlopig zouden stedelijk en provinciaal patriottisme zich niet kunnen verheffen tot een herleefd nationaal besef." Bouman
(1973a), p. 275.
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rijk geschakeerde labyrint van plaatselijke regels en gewoonten. Tot de instelling van centrale departementen
van bestuur, naar het model van Frankrijk of Engeland, is het nooit gekomen."42
In landen als Frankrijk of Engeland was de staatsvorming inderdaad in een volgend stadium gekomen; daar "bracht
het merkantilisme (...) de concentratie van alle economische en politieke krachten onder leiding van een sterk
staatsgezag".43 In de Republiek was een merkantilistische en centralistische politiek hevig gewenst om de
economische recessie, die in de loop van de achttiende eeuw om zich heen greep, het hoofd te bieden, maar factoren
zoals "[h]et patronagesysteem, de gewestelijke autonomie en het ontbreken van elk centraal gezag (...) veroordeelde
de Republiek tot een 'institutioneel onvermogen' de crisis te overwinnen", aldus Huub Spoormans.44 En Henriëtte
Roland Holst completeert: "Het staatkundige leven der Republiek was in een slop geraakt, waaruit zij zichzelf niet
kon redden, maar door hulp van buiten geleid moest worden."45 Het was tijd voor een herziening van het politieke
systeem, omdat het niet meer functioneel was ten opzichte van de nieuwe fase dat het kapitalisme was ingegaan. De
Republiek werd geconfronteerd met de wet der remmende voorsprong en werd op diverse fronten ingehaald door
Engeland en Frankrijk, alwaar de overgang van het vroeg-kapitalisme naar het industrieel-kapitalisme zich in een ras
tempo voltrok.
De Bataafse revolutie zou uiteindelijk de nationale eenheidsstaat brengen, maar ook de publieke articulatie
van een nieuwe actor op het politieke toneel: de burger. De burger was de ideologische representant van de nationale
eenheidsstaat en huldigde de opvatting dat de staat ertoe diende de rechten en belangen van de burgerlijke
maatschappij te behartigen, aangezien in de samenleving, bij het geheel der individuele burgers (het volk), de
soevereiniteit lag (volkssoevereiniteit). Deze verantwoording van het staatsgezag aan het volk en de opkomst van de
nationale eenheidsstaat zijn nauw met elkaar verbonden, wat in de Staatsregeling voor het Bataafsche volk (1798)
voor het eerst tot uitdrukking zou komen. In de Republiek was het burgerlijk-democratische mandaat van de
staatsmacht nog niet aanwezig, doch wel een door het calvinisme geïnspireerde relativering, of liever: verwerping,
van het staatsabsolutisme. In de volgende paragraaf zal worden besproken op welke manieren en in welke gedaanten
deze andere interpretatie van de idee van volkssoevereiniteit zich in de Republiek ontwikkelde.
2 Volkssoevereiniteit en democratisering in de Republiek

42 Stuurman (1993), p. 36.
43 Bouman (1973a), p. 274.
44 Spoormans (1993), p. 49. Met de term 'institutioneel onvermogen' citeert Spoormans gedeeltelijk de titel van J. Hovy's artikel
'Institutioneel onvermogen in de 18e eeuw'.
45 Roland Holst-van der Schalk (1902), p. 21. Cf. Kossmann (1984a), p. 20. "Een gevoel van machteloosheid beheerste de staat. Het verval
dat de patriotten hadden trachten te keren werd, nu zij waren verdreven of gedwongen tot sabotage, door niemand meer geremd."
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In de zeventiende eeuw werd de Republiek niet alleen geroemd om de rijkdom en internationale macht die ze
uitstraalde, maar ook om de verdraagzaamheid die ze ten toon spreidde.46 Onder invloed van de Reformatie en het
humanisme heerste er "een voor die tijd opvallende vrijheid van godsdienst, (...) geen strenge censuur en [stond] het
intellectuele leven op een hoog peil".47 Grootheden als Joost van den Vondel, Hugo de Groot, Baruch de Spinoza,
Rembrandt van Rijn en Christiaan Huygens, "waarvan de [laatste] drie (...) zelfs een zó grote hoogte bereikten, dat
de wereld hun betekenis ten volle zou beseffen",48 waren op hun gebied pioniers en vertegenwoordigers van een
tijdperk waarin de mens een nieuwe relatie met zichzelf en de natuur aanging.
Vanuit een politiek-filosofische optiek kan deze relatie worden teruggevonden in "de calvinistische
natuurrechtsleer uit de 16e eeuw, die de ideologische ammunitie leverde voor de Nederlandse Opstand".49
Vernieuwend was de calvinistische natuurrechtsleer door een idee van volkssoevereiniteit en een nieuwe vorm en
legitimering van politiek bestuur die daarin besloten lag. Volgens deze leer, die vooral bij monde van Johannes
Althusius is opgetekend, ligt het primaat van de wereldlijke macht niet bij de kerkelijke autoriteiten of de absolute
monarch, maar bij de representatieve lichamen van het volk. Deze lichamen, zoals colleges, raden en standen,
vertegenwoordigen het soevereine volk. Voor de staatsmacht betekent de calvinistische natuurrechtsleer dat deze
slechts uitgeoefend kan worden uit naam van en niet gelijk als God. De staat is verplicht alles te doen "wat nodig is
voor de instandhouding van de vreedzame gemeenschap"; voldoet de staatsmacht hieraan niet, dan zullen "lagere
magistraten in zijn plaats [treden]".50
De nadruk die door Althusius werd gelegd op de zelfbeschikking van het volk51 als een gemeenschap dat in
één lichaam is verenigd, een corpus universalis consociationis52, had grote gevolgen voor de legitimering en de
uitoefening van de staatsmacht in de Republiek. De legitimering berustte op de constitutie, waarin de oude rechten en
privileges van het volk lagen opgeslagen, en niet op de vorst, die, zoals in de Middeleeuwen, de personificatie was
van de soevereiniteit, of de staat zelf, zoals Jean Bodin meende.53 De uitvoering van de staatsmacht kon slechts door
middel van parlementaire vertegenwoordiging of een standenvergadering geschieden, opdat de staatsmacht door het

46 "En ook al bleef de tolerantie relatief, toch week de Republiek in positieve zin af van de meest van haar buurlanden." Rietbergen (1997), p.
58. Zie ook Kossmann (1987a), p. 56.
47 Stuurman (1993), p. 26.
48 Romein (1973), p. 251.
49 Den Hartogh in Locke (1994), p. 54.
50 Ibidem, pp. 25 en 54. Zie ook Kossmann (1980), p. 69.
51 Hierbij hoorde ook de bescherming van het natuurlijke recht van de territoriale staat (lees: het volk) de eigen godsdienst te bepalen,
uitgebeeld door het principe cuius regio, eius religio, wiens gebied diens geloof. Zie Van der Pijl (1992), p. 27. Dit principe was de leidraad in de
Vrede van Westfalen (1648).
52 Kossmann (1980), p. 76.
53 Althusius reageerde vooral op Bodin's interpretatie van staatsmacht, "als schepping van de soevereiniteit". Kossmann (1980, p. 95) stelt dat
bij Bodin de soeverein de basis van de staatsmacht was en de personificatie was van de staat als expansief, creatief en initiërend politieke macht.
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volk gecontroleerd kon worden.54 Zo werd in de Republiek een calvinistisch antwoord gevonden op de escalerende
groei van de staatsmacht door hem te organiseren in representatieve lichamen.
De calvinistische idee van volkssoevereiniteit was niet gebaseerd op een individualistische, maar op een
corporatieve orde. De ultieme legitmatie van de staatsgezag lag niet in elk individu afzonderlijk, maar in de
Goddelijke, maatschappelijke orde. Met de behandeling van het achttiende-eeuwse volkssoevereiniteitsbegrip,
moeten wij dan ook Kossmanns woorden ter harte nemen, wanneer hij stelt dat de betekenis van de calvinistische
idee van soevereiniteit niet "de constitutie van macht" is, maar "de controle op macht" via een constitutie is.55 Waar
de macht dan eigenlijk vandaan komt, valt volgens Kossmann namelijk niet zeggen. Met gepaste gezekerheid kunnen
wij evenwel stellen dat de eigenlijke macht van God afkomstig is — wat niettemin geen uitsluitsel geeft over de ware
sociale constitutie van macht. Gods macht wordt door de aardse weergave van de corporatieve volksgemeenschap
getoond, en daarmee is gelijk uitgelegd waarom staatsmacht an sich noodzakelijk is, namelijk, om die Goddelijke
sociale ordening te waarborgen.56 Deze orde kan daarom nooit geïnterpreteerd worden als gebaseerd op een sociaal
contract, voortgekomen uit autonome en individuele wilsbesluiten zoals in de 18de eeuw in de politieke theorie
opgeld zou doen. Zulk een gedachtengang, immers, zou de mens boven Gods almacht plaatsen.
Net zo min als dat de moderne, democratische gedachte reeds voet aan de grond had gezet in de Republiek,
werd het besef van tolerantie gelegitimeerd vanuit een individualistisch Verlichtingsperspectief in spe. Omdat de
maatschappelijke, vreedzame orde coûte que coûte in stand moet worden gehouden, is een situatie denkbeeldig,
waarin de staatsmacht ervoor moet kiezen onverdraagzaamheid te tonen.57 Niettemin heerste er in de Republiek een
voor die tijd libertijns klimaat. Ofschoon met name de orthodox-calvinistische beweging een weinig tolerante
houding liet zien en in de synode van Dordrecht (1618) de Hervormde Kerk als staatsgodsdienst uitriep — hetgeen
echter niet in de constitutie werd opgenomen! — en de 'rekkelijken' veroordeelden,58 konden in het algemeen
dissenters, katholieken en joden hun godsdienst binnen toen geachte redelijkheid uitoefenen.
Reeds in een artikel in de Unie van Utrecht (1579) was opgenomen dat "een yder particulier in sijn Religie
vrij sal moegen blijven",59 hetgeen later in de Republiek via een verbod op gewetensdwang min of meer werd
bestendigd. De drijvende kracht achter dit verbod, het remonstrantse of arminiaans60 gezinde regenten-patriciaat,

54 Ibidem, p. 76.
55 Idem.
56 Ibidem, p. 86. "Natuurlijk, de staatkundige gemeenschap is dienstbaar aan de individu in zoverre zij hem beschutting biedt; en doet zij dat
niet, dan verliest ze haar bestaansreden. Er is echter geen sprake van het wilsbesluit der individuen: zij immers is een noodzakelijkheid."
57 Zie hierover Kossmann (1984b), pp. 50-58.
58 Buitkamp (1977), p. 128.
59 Geciteerd in Daalder (1987), p. 71.
60 'Arminianisme', een protestants-sectarische religie welke naam afstamt van de in 1609 gestorven Leidse hoogleraar Jacobus Arminius, die
met Franciscus Gomarus (vertegenwoordiger aldus van de contra-remonstranten) in een fel debat verzandde over de interpretatie van Calvijns leer
van de predestinatie. Dit geestelijke gevecht wordt ook vaak omschreven als de strijd tussen de 'rekkelijken' en de preciezen'. Arminius verwierp
de predestinatieleer, hetgeen ruimte schiep om soeverein staatsgezag te verantwoorden tegenover de kerk, omdat met de verwerping van de
predestinatie een grotere mogelijkheid tot verlossing in aardse leven werd gegeven en daarmee meer vrijheid van handelen in bijvoorbeeld de
politiek. Zie voor een bespreking over de strijd tussen de arminianen en de gomaristen, Romein (1973), p. 242.
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hanteerde ter verdediging van deze geestelijke verdraagzaamheid een argumentatief mengsel van opportuniteit en
vrijzinnigheid. Het gedogen van individuele vrijheden, waaronder ook de middeleeuwse corporatieve vrijheden, had
enerzijds het nuttige effect dat repressieve tolerantie ook te weeg brengt: sociale verdeeldheid onder, politieke
stabiliteit;61 maar kwam anderzijds voort uit de remonstrantse overtuiging dat het de mens zelf de
verantwoordelijkheid, dat wil zeggen, zowel de plicht als de mogelijkheid, heeft om voor zijn verlossing te zorgen,
en daarom het recht op geestelijke zelfbeschikking moet worden gegeven.62 Het libertinisme in de Republiek, zoals
het echtpaar Romein alle "vrije en kritische stromingen (...) in de Nederlanden" noemen, toonde aan dat "de geest
van Erasmus (...) niet met hem [was] gestorven. Zijn moraliserend humanitair christendom (...) leefde voort," 63 een
christendom dat in zijn kern werd gekenmerkt door protestantse vrijzinnigheid, maar omringd werd door een
moralistisch membraan.
Sociologisch gezien werd het libertinisme vooral gedragen door het regenten-patriciaat en de gegoede
burgerij: "De verzakelijking van de maatschappij waarvan zij de vrucht wa[ren], gaf [hun] collectief bewustzijn —
voor het eerst in de geschiedenis — een wezenlijk wereldlijk karakter",64 aldus de Romeintjes. Toch moet het
rationalistische component in het libertinisme niet overdreven worden. Ze bleef relatief onderontwikkeld, tot zelfs in
de zogenaamde Noordnederlandse Verlichting aan toe. Het libertinisme werd in belangrijke mate bepaald door
religiositeit: bij een dilemma tussen geloof en rede, zou de eerste zeker de laatste volgen, en niet andersom.
Tolerantie als politieke burgerdeugd — en dus niet als een nuttig politiek instrument — bijvoorbeeld kwam voort uit
de vrijzinnig-protestantse overtuiging dat de mens onvolmaakt en onwetend is omtrent de geloofswaarheid en dus in
de gelegenheid moet worden gesteld zijn geloof uit te oefenen — alleen God is degene die het ultieme oordeel kan
vellen.
De libertinistische stroming in de Republiek kan dan ook moeilijk als burgerlijk betiteld worden, ze bleef
eerder "burgerlijk, in de zin van burgerlijk-aristocratisch".65 Bovendien werd ze gedragen door slechts een kleine
minderheid van de bevolking, dat nooit de leidende beweging achter de toekomstige democratische hervormingen
zou worden. Ook de gegoede burgerij zou een conservatieve kracht blijven ten tijde van de patriottische revolutie.
P.J. Bouman hierover:

61 Zie Weber (1958), p. 242, nt. 110. Zie ook Romein (1973), pp. 310-314. Over Nederland en 'repressieve tolerantie' zie Van Doorn (1996,
p. 32): "Het is duidelijk dat deze ruimhartigheid tegelijkertijd een regulerend karakter heeft. Negatie en repressie wekken niet alleen weerstand op
maar maken de situatie ook ondoorzichtig. Tolerantie nodigt uit tot openheid, tot zich bloot geven, en maakt het mogelijk de initiatieven 'in goede
banen te leiden'. De term 'repressieve tolerantie' mag dan een kwart eeuw geleden door de filosoof Marcuse zijn bedacht, Nederlandse
gezagsdragers hebben deze strategie van oudsher met verve en succes in praktijk gebracht". Cf. Noordenbos (1973, p. 396): "Om twisten te
voorkomen, kan de burgermaatschappij niet beter doen dan verdraagzame bedienaars van de godsdienst aan te stellen of te dulden".
62 Zie met niet zoveel woorden: Weber (1958), p 217, nt. 1.
63 Romein (1973), p. 319. De zin in zijn volledigheid: "Zijn moraliserend humanitair christendom, gedrenkt zowel in het stoïcisme dat voor
hem de zuivere uitdrukking van de geest der Ouden was, als in het natuurrechtelijk besef dat hem de geest der waarlijk modernen scheen, leefde
voort."
64 Ibidem, p. 318.
65 Ibidem, p. 321.
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"In de gegoede middenstand leefde weliswaar een meer democratische geest [dan in het regenten-patriciaat,
GD], maar deze gaf in de 17de eeuw toch slechts zelden tot politieke agitatie aanleiding. De gedachten waren
gericht op geld verdienen, doch bij velen ging de jacht naar fortuin schuil achter een ethos van de arbeid, een
gelukkig gezinsleven en een eenvoudige levenswijze waarin eerst in de tweede helft van de 17de eeuw door
de binnendringende Franse cultuurvormen verandering kwam.66
De toenemende Franse invloed leidde echter niet tot een politieke reagitatie bij de gegoede burgerij, maar tot
juist een politieke aristocratisering.67 Kan er in de loop van het bestaan van de Republiek bij zowel het regentenpatriciaat als de gegoede burgerij dus nauwelijks een progressief en democratisch idealisme worden waargenomen,
dit was al helemaal niet het geval bij de grote meerderheid der bevolking. Haar denken en handelen werd beheerst
door een orthodox-calvinisme, waarin Gods almacht en voorbeschikking het wereldbeeld bepaalde. Dit waren de
kleine middenstanders (zoals boeren en ambachtslieden) die meeprofiteerden van de verhoogde levensstandaard in
de Republiek, maar volstrekte sober- en matigheid bleven doceren.68
Wij kunnen concluderen dat tot het midden van de 18de eeuw de politiek-sociale structuur van de Republiek
beschreven kan worden met de termen 'heer' en 'volk'.69 Tot die tijd moest er namelijk gewacht worden op een
(enigszins) substantiële democratische beweging, welke sociale actoren beschreven kunnen worden met de term
'burger'. Aan de basis van deze beweging stonden in eerste instantie vooral de verlichte geletterden en geleerden die
in genootschappen70 en middels periodieken kritiek leverden op elkaar en de politieke stand van zaken. Was de
Franse barokke hofcultuur een eeuw geleden voor het regenten-patriciaat het lichtende en dominante voorbeeld
geweest, nu werden de geschriften van Franse filosofen als d'Alembert, Diderot en Voltaire de grote inspiratiebron
voor een groeiende burgerlijke klasse in Nederland — hoewel de filosofen op een specifiek Nederlandse wijze
verwerkt zouden worden:71 "De tijd dat ruwe zeebonken de oceanen trotseerden was voorbij. Leesgezelschappen
schoten als paddestoelen uit de grond. Men las er de krant, en na het succes van Justus van Effens Hollandsche
Spectator begon ook dit nieuwe genre tijdschriften zijn opmars in de Republiek. (...) Geleidelijk aan werd zo ook de
bodem rijp gemaakt voor kritische observaties."72

66 Bouman (1973a), p. 272.
67 Rietbergen (1997), p. 52.
68 Max Weber schrijft de rijkdom en economische expansie van de Republiek voor een aanzienlijk deel toe aan deze "rising strata of the
lower industrial middle classes". Juist deze laag, die uit religieuze overwegingen consciëntieus bleef en met volharding werkte,
vertegenwoordigde de eigenlijke 'kapitalistische geest' "and by no means the capitalistic entrepreneurs of the commercial aristocracy (...). It was
much more the rising strata of the lower industrial middle classes. (...) As early as the sixteenth century (...) the industries that arose at that time
were mostly created by parvenus". Weber (1958), p. 65.
69 Romein (1973), p. 283. "De hele samenleving in de eeuwen der Republiek ligt besloten in twee woorden: 'heren' en 'volk' (...)."
70 Jan de Vet onderscheidt vele genootschappen die in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw bestonden: geleerden-, dilettanten-,
letterkundige, lees- en politieke genootschappen. Zie De Vet (1996), pp. 103-113.
71 Saillant is wel dat vooral de journalen die in Nederland (Holland) werden gedrukt in Frankrijk populair waren vanwege de weinige
censuren die er plaatsvonden. Zie Habermas (1996), p. 67, vooral nt. 23.
72 Aldus Van de Sande (1997), p. 63.
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De Noordnederlandse Verlichting was in vergelijking met andere landen uniek door haar gematigde
vooruitstrevendheid en religieuze bezinningsdrift.73 Het delicate evenwicht tussen geloof en rede werd behoedzaam
afgetast door theologische wetenschappers, verlichte predikanten en christelijke letterkundigen. Slechts geleidelijk
"voltrok zich (...) een accentverschuiving van Openbaring naar rede",74 zodat filosofische stromingen als het
materialisme en deïsme uit Frankrijk geenszins kritiekloos werden ontvangen. Waarin de Noordnederlandse
Verlichting wel met de Franse Verlichting overeenstemde was in het groeiende vertrouwen in de mogelijkheid tot
groei van de menselijke beschaving. Daarenboven kreeg deze "perfectibiliteitsidee, het geloof in de
vervolmaakbaarheid van mens en samenleving, en het verlangen de mensheid op een hoger plan te brengen" ook in
Nederland "een steeds meer moreel en sociaal karakter".75 Hierin bleef het christendom echter een grote rol
vervullen, maar niet zonder zelf ook moralistischer te worden: het christendom verwerd langzaam van een particulier
geloof, gericht op verlossing, tot een burgerlijke zedeleer, gericht op sociabiliteit.
De behoefte aan de maatschappelijke verbreiding van het burgerlijke ideaal werd in deze tijd niet in de laatste
plaats een politieke oproep — de zich verslechterende sociaal-economische gesteldheid van de Republiek creërde
daartoe ook alle aanleiding. Dit was zichtbaar in de pers, dat eerder vooral een monopolistische instrument van de
machthebbers was, waarbij alleen "geoctrooieerde courantiers" geoorloofd waren nieuws te verspreiden.76 In de
tweede helft van de 18de eeuw verschenen ook politieke pamfletten en periodieken als De Post van den Neder-Rhijn
en De Politieke Kruyer. Naast deze gedrukte media droegen ook genootschappen als de Oeconomische Tak en de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bij aan de steeds groter wordende kritiek op de verzadigde en gezapige
politieke cultuur. Het oligarchisme en particularisme uit de oud geworden Republiek leken meer en meer op politieke
relikwieën uit een voorbije tijd. Stuurman's genadeloze oordeel: "Gemeten aan de maatstaven van het
individualistisch en egalitair natuurrecht van de 18e eeuw was de oligarchische vrijheid in De Republiek een
ergerlijke misstand, evenals het calvinistische monopolie op de openbare ambten. En tegen de achtergrond van
nieuwe denkbeelden over nationale eenheid was de hele Republiek eigenlijk een anachronisme".77
De democratische geest zou in 1781 exemplarisch worden uitgedrukt door Joan Derk van der Capellen tot den
Pol in zijn manifest Aan het volk van Nederland. Centraal in dit geschrift stond de maatschappij die toebehoorde aan
degene die zich als burger gedroeg, dat wil zeggen, die begiftigd was met zedelijke beheersing, economische
draagkracht en intellectuele vermogens. Aan een dergelijke burgermaatschappij diende de staat zich te onderwerpen:
"Want niet zij bewindhebbers, maar de participanten zijn de waarachtige eigenaars, heren en meesters van de (...)

73 Zie hiervoor Noordenbos (1973), pp. 394-407 en De Vet (1996), pp. 94-122.
74 De Vet (1996), p. 99.
75 Idem.
76 Romein (1973), p. 299. "Het lag niet in de lijn van de regenten om gelijk Richelieu de couranten te gaan gebruiken voor de bewerking van
de publieke opinie. Zij hadden de publieke opinie niet nodig en zorgden er liever voor dat de courantiers zo min mogelijk van hun staatszaken te
weten kwamen."
77 Stuurman (1993), p. 37.
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maatschappij. [De bewindhebbers] zijn dus in Uw dienst, zij zijn Uw dienaren en aan Uw meerderheid onderworpen
en rekenschap en gehoorzaamheid schuldig".78
Hoewel Van der Capellen de natuurrechtelijke idee van gelijkheid en vrijheid beaamde en de leden van de
staat "van nature allen egaal en aan elkanderen gelyk"79 noemde, maakte hij een onderscheid tussen 'plebs' en 'volk'.
Met 'volk' bedoelde hij 'het geheel der burgers', "het aanzienlijk, het eerwaardig, het ontzaglijk deel der Natie; de
eigenaren, de participanten der groote Maatschappij, of tenminste de meerderheid van dezelven (...)".80 De plebs
konden volgens hem geen aanspraak maken op het lidmaatschap van de burgerlijke samenleving; dat lidmaatschap
moest verdiend worden.
Van der Capellen's idee van volkssoevereiniteit was inmiddels een heel andere dan die door Althusius bijna
twee eeuwen geleden was geformuleerd. In Van der Capellen's beeld bestond het volk uit individuele burgers die
zich door geestelijke en materiële verdienste hebben geëmancipeerd. Van traditionele en corporatieve banden
ontdaan draagt de burger een soevereiniteit met zich mee, die niet meer gelegitimeerd wordt door zijn sociale
afkomst, maar door zijn status als autonoom individu.81 Als individu heeft de burger niet de rechten en plichten die
afkomstig zijn van zijn natuurlijke imbedding in de corporatieve orde, maar rechten en plichten die afkomstig zijn
van wat de individuele, soevereine leden van de maatschappij onderling zijn overeen gekomen. Deze overeenkomst
geeft de burger de juridische ruimte én de ethische imperatief om gestalte aan het ideaal van perfectibiliteit te geven.
Voor Van der Capellen, was de burger daarnaast staatsburger. Elk denken over democratie moest op een nationaal
niveau plaatsvinden — feitelijk zou een democratisering van de Republiek tot een radicale decentralisatie en dus
ontbinding leiden — alwaar het algemene belang zou worden geformuleerd.82
Maar de decentrale structuur van de Republiek kon geen institutioneel kader bieden voor de nieuwe
denkbeelden over het algemene belang en het maatschappelijk welzijn: "het ancien régime in Nederland beschikte
staatkundig noch politiek over een centraal gezag dat als hefboom kon dienen voor de noodzakelijk geachte sociale
en economische hervormingen".83 Aan het einde van de 18e eeuw dreigden door een combinatie van binnenlandse
onrust, economische achteruitgang en het verlies van de Vierde Engelse Oorlog (1784)84 de verrotte grondvesten
van de Republiek in te storten. De lang volgehouden vredelievendheid van de burgerij — die aangevoerd werd door
de patriotten, een coalitie van democraten, verlichte regenten en provinciale adel — werd geleidelijk opgegeven,
waarmee ook de hoop op het zelfreinigende vermogen van de Republiek. Nadat diverse regionale opstanden in de

78 Geciteerd in Spoormans (1993), p. 49.
79 Geciteerd in De Vet (1996), p. 115.
80 Geciteerd in Kossmann (1981), p. 251.
81 Ibidem, p. 251.
82 Romein (1956), p. 564.
83 Spoormans (1993), p. 49.
84 "Toen kwam de Engelsche oorlog van 1780, die de behagelijkheid van den rijken rentenier den eersten knak gaf." H. Roland Holst-van der
Schalk (1902), p. 14.
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kop waren ingedrukt, leek het dat de oude macht zich zou herstellen. Aan die schijn maakten Franse legers in de
winter van 1794/1795 echter een einde.
3 Democratisering en staatscentralisme in Franse tijd en bij Willem I
Er is al veel discussie geleverd over de kwestie of in de ontwikkelingen van 1795-1814 een continuïteit of juist een
breuk met die van de oude Republiek moet worden waargenomen.85 In het licht van wat we in paragraaf 1.1 reeds
gezegd hebben, kunnen we stellen dat een groot deel van deze discussie bepaald wordt door de theoretische en
normatieve vooronderstellingen die de desbetreffende wetenschappelijke waarnemer bij zich draagt. Deze
vooronderstellingen bepalen de selectie van het empirische materiaal en daarmee de uiteindelijke karakterisering van
het historische verhaal. In ons verhaal kijken we naar het proces van democratisering en staatsvorming in Nederland
— wat dus niet impliceert dat er maar één proces van democratisering en staatsvorming is! Hierbij wordt zowel gelet
op de historische kenmerken van dit proces als naar de theoretische elementen in dit proces. Omdat in ons verhaal
vanuit een vooropgezet theoretisch kader wordt gekeken naar de ontwikkelingen en de veranderingen in de
Nederlandse geschiedenis, kunnen we gerust stellen dat de Franse tijd wel degelijk een breuk met de oudRepublikeinse veelheid86 betekende. Immers, in de Franse tijd vond een krachtige versnelling en radicalisering van
het democratiseringsproces en het staatsvormingsproces plaats. Met de vestiging van de Bataafse Republiek werd
zowel de parlementaire democratie ingevoerd als de moderne rechtstaat. De Bataafse Republiek was een nieuw
bouwwerksel, "waarin eenheid en individueel burgerschap als elkaars pendant triomfeerden".87
Stuurman wijst op de aanspraak van de burgerlijke klasse op de machtspositie van de "bourgeoisie d'Ancien
Régime".88 Onder leiding van het radicale deel, de Unitarissen89, streefde de burgerij naar toepassing van de
centrale ideeën uit de Franse revolutie op eigen bodem. In de Nationale Vergadering stelden de Unitarissen een
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk (1798) op dat bestond uit twee kernpunten: "de spoedigste en kragdadigste
middelen by de hand te nemen, tot daarstelling eener vrye en wyze Staatsregeling (of Constitutie) en van een
energicq Gouvernement, geschikt om het geluk en den welvaart van het Bataafsche Volk, zo in- als uitwendig te
verzekeren".90

85 Een tegenstelling tussen de zogenaamde 'conciliante' en de 'radicale' interpretatie van de politieke ontwikkeling van Nederland tussen
ongeveer 1770 en 1870. Zie voor een overzicht: Spoormans (1993), pp. 40-68.
86 J.A. Bornewasser geciteerd door Daalder (1989), p. 13.
87 Daalder (1987), p. 67.
88 Zoals H. Schilling het noemt, geciteerd in Stuurman (1993), p. 29. 'D'Ancien Régime' fungeert als goede onderscheiding met de
burgerlijke klasse die aan het einde van de achttiende eeuw komt opzetten.
89 Twee andere groepen waren eveneens actief: de Federalisten (aristocratisch/decentralistisch) en de Moderaten (voor de geleidelijke
hervorming).
90 Geciteerd in Spoormans (1993), p. 52.
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De Staatsregeling was gestoeld op de democratische idee van volkssoevereiniteit.91 In principe betekende dat
de rechten en plichten in de Staatsregeling de algemene wil en daarmee het belang der burgers representeerden, wat
in de praktijk behartigd zou moeten worden door de door het stemgerechtigde volk gekozen afgevaardigden van de
Nationale Vergadering — kiesrecht was er voor elke volwassen man die niet van de bedeling leefde.92 De
Staatsregeling was gebaseerd op een denkbeeldig door de leden van de staat gesloten maatschappelijk verdrag dat
"de natuurlijke rechten van de mensen niet [kon] wijzigen of beperken tenzij dat voor de realisering van die
natuurlijke rechten noodzakelijk [was]" (artikel 2). Daarnaast had "iedereen die van de maatschappij lid is, zonder
onderscheid van geboorte, bezit, rang of stand recht op de voordelen van dit lidmaatschap" (artikel 3). Het
belangrijkste voordeel van dit lidmaatschap was dat "iedere burger volkomen vrij [is] om over zijn goederen en
inkomsten te beschikken en om alles te doen wat de rechten van een ander niet schendt" (artikel 4).
Het principe van volkssoevereiniteit betekende dus de juridische garantie van burgerlijke vrijheid en
gelijkheid — ook voor joden, katholieken en dissenters93. Aan de ene kant ontstond de gewetensvrijheid van de
burger als autonoom, soeverein individu, aan de andere kant de economische handelingsvrijheid van de ondernemer,
die op basis van contracten (een autonoom wilsbesluit in vrije concurrentieverhoudingen) kon beschikken over
arbeidskrachten en goederen kon uitwisselen. Een dergelijke liberalisering van de economische verhoudingen was
pure noodzaak om de onderontwikkelde binnenlandse economie nieuw leven in te blazen. De patriotten hoopten dit
"tot stand te brengen door een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen en particuliere initiatieven aan te moedigen.
(...) De Bataafse Revolutie maakte het hen mogelijk een begin te maken met de opheffing van allerlei [economische]
belemmeringen."94
Maar in het verwerkelijken van hun ambities werden de patriotten geconfronteerd met een hardnekkige
realiteit: door het verouderde economisch stelsel had er in de 18de eeuw geen ontwikkeling van een brede
burgerlijke middenstand had plaatsgevonden. Overigens was de bestaande middenstand veelal in het gildewezen
actief, waardoor bij hen grote reserveringen tegen de sociaal ontwrichtende economische hervormingen bestonden.
Voor deze middenstand brachten de hervormingen bovendien geen direct voordeel met zich mee, want zij waren
vooral op de lange termijn gericht. De verschillende maatregelen die vooral tot doel hadden de binnenlandse
economie te moderniseren en te liberaliseren konden dan ook geen vroegtijdige successen bewerkstelligen,
integendeel, er was "vanaf 1795 een onmiskenbare, vrij algemene achteruitgang van de welvaart"95. Niettemin was
naar kapitalistische maatstaven de noodzaak van maatregelen als de opheffing van binnenlandse tarieven en het
gildesysteem96, de herziening van het belastingstelsel, de grootschalige aanleg van infrastructuur en de invoering

91 Voor deze alinea zie Hoekema en Van Manen (1994), p. 39.
92 De band tussen kiezer en afgevaardigde werd zo anoniem.
93 Daalder (1981), p. 42.
94 Griffiths en Noordam (1996), pp. 175-176.
95 Kossmann (1984a), p. 61.
96 Het opheffen van het gildenstelsel ging met horten en stoten. Uiteindelijk zou Willem I het in 1818 per decreet afschaffen.
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van een economisch protectionisme zonneklaar. Zulke hervormingen leken misschien drastisch en noodlottig voor
sectoren als handel en koloniën, maar waren van vitaal belang om de vastgeroeste en embryonale binnenlandse
economie van een moderne structuur te voorzien; waarmee geconcludeerd kan worden dat
"de inspanning die het bevrijde Nederland zich later moest getroosten om het verloren terrein te heroveren,
meer gericht [was] op het overwinnen der gebreken die ons economisch leven in de 18de eeuw vertoonde, dan
op het herstel van de slagen die Frankrijk ons toebracht".97
De achterstand was dermate groot dat "eerst in de jaren na 1860 het economisch leven in Nederland snel [begon] te
veranderen".98 Rond de eeuwwisseling was er evenwel nog "geen nieuwe klasse economisch gereed en ideologisch
bereid om de grondwet van '98 met een levende impuls en met effectieve macht te schragen".99 De patriotten
behoorden met name tot de gegoede burgerij — "advocaten, kooplieden, fabrikanten, professoren, predikanten en
priesters"100 — die Van der Capellen's 'participanten der groote Maatschappij' vormde. Deze smalle klasse, die zich
langzaam tussen heer101 en volk102 nestelde, beschouwde de inrichting van de eenheidsstaat en de daarbij
behorende wettelijke codificaties als de voorwaarden en de organisatieprincipes103 van de burgerlijke maatschappij.
Dat de sociaal-economische werkelijkheid niet correspondeerde met deze burgerlijke idee, leidde geenszins tot een
ontmoediging; integendeel, de wettelijke inrichting werd gedaan vanuit het burgerlijke overtuiging dat "het belang
des geheelen volks van Nederland voor allen de hoogste wet moet zijn (...)".104 Dit (nationalistische)
vooruitgangsideaal uit de Verlichting stond garant voor vertrouwen in de uiteindelijke emancipatie van het gehele
volk.
Analoog aan de hardnekkigheid van economische realiteit bleek de levensvatbaarheid van het democratische
experiment in de Bataafse Republiek reeds snel een illusie. Het was de ironie dat juist de Nationale Vergadering van
de Republiek als democratisch orgaan niet geschikt was de radicale grondwet te accorderen. Een decreet en een door
Franse legers gesteunde staatsgreep waren de autoritaire instrumenten om alsnog tot bekrachtiging van de grondwet

97 Bouman (1973a), p. 282. Cf. Spoormans (1993), p. 54. "Het Franse bestuur schiep een institutioneel kader voor een nieuwe ontwikkeling
van het economische leven, ofschoon de Franse politiek (...) tevens een vrije ontwikkeling ervan belemmerde."
98 Bouman (1973b), p. 443.
99 Romein (1973), p. 413.
100 Kossmann (1984a), p. 51.
101 "[De oude regenten] trokken zich na verloop van tijd mokkend in hun landhuizen terug om er te mijmeren over de oude jaren van glorie."
Ibidem, p. 54.
102 "Men schatte in 1816, dat wat men 'de klasse der arbeiders' noemde, waaronder men zeker ook de boeren en landarbeiders begreep meer
dan 83% van de Nederlandse bevolking uitmaakte." Ibidem, p. 90.
103 Habermas (1996), p. 74.
104 Aldus de voorzitter van de Nationale Vergadering, geciteerd in Van Tuin (1991), p. 139.
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te komen.105 Het werd derhalve niet alleen duidelijk dat "het geluk en den welvaart van het Bataafsche Volk" bij de
machthebbers vanuit een louter burgerlijk ideaal werd geïnterpreteerd, maar ook dat de realisatie van dit ideaal een
groter belang had dan de realisatie van democratie — ter illustratie: de drukpers kon slechts in lijn "met het oogmerk
der Maatschappij" gebruikt worden en de oprichting van een vereniging kon slechts "ter onderlinge voorlichting, ter
opwekking van vaderlandsliefde en ter nauwer verbintenis aan de staatsregeling" geschieden. "[A]l is het waar dat de
belangstelling voor de openbare zaak in Nederland over het algemeen genomen betrekkelijk groot was", de
decentrale structuur, de daarbij behorende particularistische traditie106 en de oligarchische gezapigheid uit de oude
Republiek in combinatie met een kleine burgerlijke klasse verhinderden het ontstaan van een sterk nationaaldemocratisch bewustzijn.107 De utopische idee van democratie en volkssoevereiniteit kon derhalve slechts met een
sterke uitvoerende macht, een energicq Gouvernement, uitgevoerd worden, hoezeer ook deze "teloorgang van de
democratie (..) ruim baan [gaf] aan de door de democraten gewenste hervormingen" 108.
Eén groep burgers profiteerde het meest van de Franse tijd, deze "burgers (...) die werkzaam waren in de
administratie, de rechtspraktijk, de krijgsdienst en dergelijke ervoeren dat het nergens beter dienen was dan in een
straf en centraal georganiseerd bestuurlijk stelsel als het Franse".109 Het is dit bureaucratische apparaat avant la
lettre dat het staketsel van de nationale eenheidsstaat heeft ontworpen.
"Het was (...) niet de revolutionaire beweging die [de revolutie] verwezenlijkte in een parlementair theater,
ten aanhoren van het hele Nederlandse volk. Het eigenlijke vernieuwingswerk werd gedaan door hoge
ambtenaren, die wel uit de revolutie waren voortgekomen, maar regeerden in autoritaire stijl. De Gogels en
Van Maanens waren de werkelijke uitvoerders van het Bataafse program. (...) Door de afhankelijkheid van
Frankrijk kon [de revolutie] zichzelf verwezenlijken in ambtelijke maatregelen. Het was alles zeer rationeel
en doelmatig. Maar het riep geen geestdrift meer wakker. Wel raakten de Nederlanders gewend aan bestuur
van bovenaf."110
We kunnen in navolging van A.Th. van Deursen stellen dat in de Franse periode uiteindelijk niet de democratische
geest van de patriotten overheerste, maar de bureaucratische hervormingsdrift van de staatsambtenaren. Vooral na
105 Zie Spoormans (1993), pp. 51-53. Gematigde krachten zorgden daarna zelfs voor een tweede staatsgreep waardoor de Bataafse Republiek
definitief mislukte.
106 In een specificering van dat decentralisme zegt Kossmann (1984a, p. 49): de felle partijtegenstellingen van het Ancien Régime, de
federalistische structuur van de oude Republiek, de zorgvuldige isolatie van de verschillende godsdienstige groepen, de onafhankelijkheid van de
stedelijke en landelijke gemeenschappen vormden een erfenis, die Nederland tot een diep verdeeld land maakte, doorsneden, zoals een Franse
waarnemer het eens zei, door evenveel sociale grenzen als er sloten waren".
107 Romein (1973), p. 413. "De publieke belangstelling moest onder die omstandigheden wel verflauwen. Bij de volksstemming van 1797
hadden nog 136.716 van de bijna stemgerechtigden gestemd, bij die van 1798 was het al niet zonder machinaties gelukt de grondwet te doen
aannemen. Bij die van 1801 stemden nog maar 79.000 burgers en in 1805 niet meer dan 14.230 of 4%.
108 Spoormans (1993), p. 53.
109 Idem, p. 54.

16

Staatsvorming en democratisering in Nederland

1805 zou de centralisatie van bestuur een vlucht nemen — nadat de Bataafsche Republiek, dat werd omgedoopt in
het Koninkrijk Holland, was ingelijft bij Frankrijk.111 Een veelheid aan wettelijke hervormingen werd doorgevoerd,
zoals een schoolwet112 (1806), waarin een nationale inspectie o.l.v. een agent van Nationale Opvoeding de
verantwoordelijkheid over schoolgaande kinderen van zes tot tien jaar kreeg, een Burgerlijk Wetboek en een
Wetboek van Strafrecht (1811), en een Patentwet (1805), die burgers in ruil voor vrijheid van economische
onderneming een plicht tot het afstaan van belasting gaf.113 Inmiddels was de Nationale Vergadering van een
revolutionair democratisch parlement verschrompeld tot een Wetgevend Lichaam van vijfendertig notabele leden dat
aan de leiband lag van het autoritaire Staatsbewind.114 De feitelijke macht lag echter bij koning Lodewijk Napoleon
en zijn uitvoerende apparaat, bestaande uit een algemeen secretaris, acht Agenten en een 350 personen tellend
ambtenarenapparaat115. Een Agent aan het hoofd van een ministerie was een beleidsgerichte minister in spe die zich
intensieve kennisvermeerdering van zijn specifieke terrein ten doel stelde. Zo was er de Agent voor de Nationale
Oeconomie, Johannes Goldberg, "die onmiddellijk [na aanstelling] naarstig statistische informatie over de
economische situatie begon te verzamelen".116
Koning Willem I trok na 1814 de lijn van staatscentralisatie door — ondanks dat hij bijvoorbeeld de standen
gedeeltelijk hun soevereiniteit hergaf117. Hij "was er alles aan gelegen de beide Nederlanden om vormen tot een
economische, politiek en cultureel sterke natie".118 Willem I heerste in feite als een autocraat119 over het
Koninkrijk der Nederlanden en nam bijna alle politieke beslissingen zelf. Maar autocraat of niet, hij zorgde voor een
fikse uitbreiding en verbetering van de infrastructuur, kwam tot vele merkantilistische maatregelen via de oprichting
van De Nederlandsche Handelsmaatschappij, De Algemeene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt en Het
Fonds voor de Nationale Nijverheid, en richtte diverse universiteiten120 op.

110 Van Deursen (1997).
111 Een gevolg van de in expansiezucht gevallen en zichzelf tot keizer te hebben gekroonde Napoleon Bonaparte.
112 In deze schoolwet van A. van den Ende werden veel voorstellen overgenomen die door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1796
en door de Agent van Nationale Opvoeding Van der Palm in 1801 waren gedaan.
113 Zie Spoormans (1993), pp. 54-55 en Van de Sande (1996), pp. 82-83.
114 Slechts de macht van het aannemen of verwerpen van wetten restte het Wetgevend Lichaam nog. Het ontbeerde het recht op initiatief,
amendement en discussie. Zie Romein (1973), p. 414.
115 "De Nederlandse centrale overheid kende in 1785 (na een lange periode van decentralisatie in de Republiek) ongeveer 150 ambtenaren.
De groei in de daaropvolgende jaren is spectaculair: tot 300 in 1801 en tot 350 in 1805." Hoekema en Van Manen (1994), p. 45.
116 Griffiths en Noordam (1996), p. 179.
117 Zie Spoormans (1993), p. 55.
118 Spoormans (1993), p. 55, curs. GD.
119 Spoormans (1993, p. 54-55): "De uitvoerende macht was geheel het domein van de Koning. Hij kon departementen instellen, ministers
benoemen, en ontslaan naar welgevallen. Ten opzichte van de Staten-Generaal handelde de Koning zoveel mogelijk zelfstandig; hij achtte
medewerking of goedkeuring van de volksvertegenwoordiging alleen vereist indien de grondwet dit nadrukkelijk voorschreef. Maatregelen van
wetgevende aard nam hij liefst bij Koninklijk Besluit in plaats van bij wetten die de instemming van het parlement vereisten. De regering is
berucht geworden als de Koninklijke Besluitenregering".
120 Universiteiten in bv. Luik, Gent en Leuven werden opgericht. Zie voor de informatie Santegoets (1996), pp. 224-231.
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De protectionistische en dirigerende maatregelen van Willem I vielen in slechte aarde bij de oude
regentenstand en de gegoede burgerij uit de Noordelijke Nederlanden. Zij hadden immers vooral in handel en
kapitaal hun belangen. Door de geringe mogelijkheden tot parlementaire controle van Willem's politiek — slechts
een tienjarig budgetrecht stond het parlement ter beschikking om de uitvoerende macht ter verantwoording te
roepen121 — werd het economische probleem al gauw een politiek probleem. G.K. van Hogendorp stelde als
kritische woordvoerder van de economisch aanzienlijken "dat de Geest der Regeering overhelde van de burgerlijke
vrijheid tot de alleenheersching, en dat de vrije handel stond plaats te maken voor het verbodsstelsel".122 Toch was
verreweg de grootste kritiek op het 's konings bewind in het Zuiden, bij monde van de morrende liberaal-katholieke
burgerij, te horen, ondanks dat Willem's merkantilistische politiek vooral de in het Zuiden gevestigde industrie
gezind was.123 Buiten klachten over stelselmatige discriminatie door de staat, eiste deze bijna-Belgische
middenklasse een opheffing van de perscensuur, verlaging van het censuskiesrecht en vermindering van de vele
belastingen en accijnzen.124 Van Hogendorp wenste op zijn beurt dat de ministers en niet meer de monarch de
eindverantwoordelijkheid voor het staatsbestuur zouden gaan dragen. Alle politieke oppositie ten spijt, Willem I zou
alle kritiek onbeantwoord laten, of om P.J. Oud te parafraseren: "hardnekkig hield hij vast aan het bestaande" 125.
In 1840 trad Willem I af, nadat de Tweede Kamer na in 1819 en 1829 ook in 1839 weer de begroting had
verworpen en er daaropvolgend een grondwetswijziging was doorgevoerd. De grondswetswijziging weerspiegelde
de flauw brandende vlam van het resterende burgerlijke offensief dat gedecimeerd was door de Belgische
afscheiding van 1830. De Noordnederlandse handels- en bankiersburgerij zou in 1842 nog minder reden zien voor
werkelijke politieke oppositie toen een hunner vertegenwoordigers, Van Hall, een grootscheepse hervorming van de
staatsfinanciën startte. De liberale beweging was dan ook nog marginaal te noemen;126 de conservatieve
regentenklasse rustte op haar comfortabele economische en sociale positie127 en wenste geen radicale politieke
hervormingen, terwijl met de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden een brede middenstand én een opkomend
industrieproletariaat waren verdwenen. Henriëtte Roland Holst concludeert:

121 Van de momenten waarop zulke beïnvloeding mogelijk was, in 1819 en 1829, werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt: beide
begrotingen werden weggestemd. Zie Santegoets (1996), p. 223.
122 Geciteerd in Spoormans (1993), p. 56.
123 Zie Santegoets (1996, pp. 233-237): "In hun strijd tegen een gemeenschappelijke vijand vonden de liberaal-katholieken en de romantischliberalen elkaar in een 'Monsterverbond'".
124 Santegoets (1996), p. 235.
125 Oud (1990, dl. 1), p. 4.
126 Ook geïllustreerd door het feit dat het in 1844 gedane voorstel tot herziening van de grondwet van de 'Negenmannen' onder aanvoering
van Thorbecke door de Tweede Kamer werd verworpen. Zie Oud (1990, dl. 1), p. 15.
127 Cf. het illustrerende citaat van Romein (1973, p. 283): "[O]nder de kooplieden van de Republiek was het niet ongebruikelijk een
bescheiden deel van het naarstig gewonnen vermogen te beleggen in het landgoed met heerlijke titel en zo de grondslag te leggen van een nieuw
adel waarvan de nakomelingen tot in onze tijd toe door hun uitzonderlijke geschiktheid voor diplomatieke en andere deftige ambten een eigen
sociale functie handhaven".
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"De houding van de Nederlandse bourgeoisie in de voorjaarsdagen van '48, en in de jaren daarna, wordt
beheerscht door het feit, dat zij noch met een reaktionaire klasse voor zich, noch met een echte revolutionaire
achter zich te rekenen had. Zij werd tegen gehouden noch gedreven. Zij deed niets meer en niets minder, dan
zij zich voorgenomen had te doen, n.l. wat noodig en nutttig was voor haar zelve."128
Met de woorden van Kossmann129 ging van deze groep burgers nauwelijks scheppend initiatief uit, omdat politieke
aanpassingen ter handhaving van hun positie volstonden. Het was ook een groep die "gekant [was] tegen politieke
invloed van de middengroepen der burgerij en van de lagere klassen".130

128 Roland Holst-van der Schalk (1902), p. 77.
129 Kossmann (1984a), p. 128.
130 Ibidem, p. 129.
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4

Grondwet van 1848 als compromis staatsvorming en volkssoevereiniteit

Rudolf Thorbecke is de grote vertolker van een nieuw geluid. In 1848 kwam hij — als leider van de 'Commissie ter
herziening van de grondwet' — met de beroemde grondwetsherziening die onder drukkende buitenlandse
omstandigheden wel door Willem II geaccepteerd moest worden. Onder Thorbecke's leiding werd de Nederlandse
staat fundamenteel gemoderniseerd. Het stond hem duidelijk voor ogen in eerste instantie de burger de politieke
inspraak te geven waarop hij recht had:
"De grondwet heeft staatsburgerschap, de eerste drijfveer onzer eeuw, zoveel zij kon laten slapen. Om
hartstocht te mijden, brak zij de ziel. De burgerij had hiertoe het besef, dat zij mederegeerde, niet. (...)
Alle vondsten en kronkelingen ener vreesachtige staatskunst, die het kiesrecht ener stembevoegde burgerij
verlammen, doen niets anders, dan dat zij de vertegenwoordiging, het hoofdwerktuig aller hedendaagse,
ondermijnen".131
Volgens Thorbecke betekende dit onvermijdelijk dat enerzijds de bovenmatige macht van de staat moest worden
gedemocratiseerd door de macht der parlementaire volksvertegenwoordiging sterk uit te breiden 132 en dat anderzijds
die macht symbolisch in handen van de burger moest worden gegeven door rechtstreekse verkiezing en openbaarheid
van vergadering. Burgerschap zou verder moeten versterkt door het recht van vrijheid van vergadering en drukpers te
verruimen en het recht op vrijheid van onderwijs te introduceren.
Vanuit Thorbecke's historistische zienswijze was democratisering een logisch vervolg op het
staatsvormingsproces dat reeds in de zestiende eeuw was aangevangen, toen "de soevereiniteit een publiekrechtelijke
betekenis kreeg".133 Doordat het staatslichaam in de negentiende eeuw reeds zulk een complexiteit en omvang was
gaan vertonen was het aan de samenleving de groei van het staatsorgaan te compenseren: "De Staatsgeschiedenis
volgde de eigen wet, die zich ook elders, op ieder ander gebied van het leven, openbaart. Hoe hooger ontwikkeld
organisch wezen, des te vrijer de leden, des te grooter hunne medewerking tot regeling van het geheel".134
Als evolutionair of romantisch liberaal wilde Thorbecke tot een scheiding van de publieke, regulerende sfeer
van de staat en de private, vrije sfeer van de maatschappij komen.135 De taak van de staat was om zorg te dragen

131 Thorbecke in zijn 'Over het hedendaagsche staatsburgerschap' (1844), geciteerd in Oud (1990, dl. 1), p. 21.
132 De Liagre Böhl (1991, pp. 112-113) specifieert: "Van essentieel belang was bovendien de invoering van de politieke ministeriële
verantwoordelijkheid. Dit principe hield in, dat een kabinet of een enkele minister ontslag moest nemen, zodra zij niet meer het vertrouwen van
het parlement hadden. (...) De Tweede Kamer kreeg naast het recht van initiatief, dat zij sinds 1815 bezat, nu ook het belangrijke recht van
amendement en bovendien het recht van enquête, terwijl het recht van interpellatie — controle op de regering — aan beide Kamers werd
geschonken".
133 Kossmann (1982), p. 63.
134 Thorbecke geciteerd in Kossmann (1982), p. 64.
135 De Beus (?) hierover, als voorproefje op het volgende hoofdstuk: "In de twintigste eeuw zou deze houding geleidelijk verdwijnen, omdat
zij niet aansloot bij de spelregels van een grootschalig georganiseerde samenleving, een gemengde volkshouding en een massademocratie". Cf.
Roland Holst-van der Schalk (1902, p. 113): "In de vijftiger jaren veranderde de 'physionomie der huishouding' in den Nederlandschen Staat. De
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voor de instandhouding en bevordering van de zelforganiserende en zelfondernemende k waliteiten van de
samenleving. In economisch opzicht betekende dit de ondersteuning van vrijhandelpolitiek (door bv. verlaging of
afschaffing van handelstarieven),136 maar evenzeer een gezonde dosis overheidsbemoeienis (door het aanleggen van
spoor- en waterwegen en postverbindingen, of door de oprichting van de Algemene Maatschappij voor Handel en
Nijverheid)137.
Omdat Thorbecke de samenleving als een organisch lichaam zag waarin de burgers wel als individuen waren,
maar door hun onderlinge verbanden juist geen atomen, zag hij in de politieke arena partijvorming als ongewenst.
Daarnaast diende volgens hem de volksvertegenwoordiger onafhankelijk van een kiezersmandaat te zijn en zich op te
stellen als een "zelfstandig, naar eigen inzigt en oordeel besluitende" parlementariër.138 Enige vrees omtrent
tyrannieke en particularistische gevolgen van dit uitgangspunt was volgens Thorbecke ongegrond, doordat op
constitutioneel niveau een machtenscheiding plaatsvond tussen Kroon en parlement, waardoor onderlinge controle
gewaarborgd was. Voor Thorbecke was dit essentieel, daar het juist het eerste principe van zijn tijd was om de
uitgedijde staatsmacht om te zetten in rechtsbetrekkingen die niet-monistisch waren. Tenslotte wisselde Thorbecke
de soevereiniteit der vorst in voor de ministeriële verantwoordelijkheid, daarmee aangevend dat de staatsmacht van
en voor het volk (uitgebeeld door het parlement) was.

liberale bourgeoisie aan het roer, wilde met de armen zoo min mogelijk te maken hebben en de wetgeving dekreteerde, dat het tijd is voor de
burgerlijke overheid om in te grijpen, wanneer iemand op 't punt staat van honger dood te vallen".
136 Ibidem, pp. 62-63. Roland Holst-van der Schalk (1902), p. 83.
137 Bouman (1973b), p. 444.
138 Geciteerd in Van Holthoorn (1988), p. 63.
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