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7.4.  Het recht van de Verenigde Staten van Amerika. 
 
Data: 9.629.091 km2; 280 miljoen inw. Bevolking 77.1% blank waarvan 12,5 % "Latino" (35 milj.), 12.5% 
zwart (35 milj.), 1,5 à 4.2% aziatisch (3,6 milj.), 1.5% native Americans (inb. Alaska), 0.3% Hawaii e.d., 4% 
andere (2000). Engelstalig ca. 240 milj. op 280 milj. Religie: in 1989 Protestant 56%, katholiek 28%, joods 2%, 
andere 4%; in 2007 67 mio. Katholieken, 16,3 mio. Southern Baptist, 8 mio United Methodist, 5,77 mio 
Mormonen, 5,5 mio Church of God in Christ (een Pinksterkerk), 8,5 mio National Baptist Convention 
(opgesplitst in 2 kerken), 4,77 mio Lutheran Church, 3 mio Presbyterian Church, enz. (zie 
http://www.ncccusa.org/news/080215yearbook1.html). 
 
7.4.1.  Politieke en grondwettelijke geschiedenis 
 
7.4.1.1.   De 13 kolonies 
 
De Verenigde Staten zijn politiek ontstaan uit de zgn. 13 kolonies aan de Amerikaanse 
oostkust. Deze waren territoriale jurisdicties van uiteenlopende aard, gegroeid uit 
Nederlandse, Zweedse en Engelse (Britse) nederzettingen met elk hun eigen recht en 
instellingen (zie daarover verder). Van oorsprong grotendeels Nederlands waren de volgende 
5 kolonies (latr deelstaten): New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware en Connecticut. 
Zij  werden door de Britten op de Nederlanden veroverd in 1674.  
 
New York was oorspronkelijk (tot 1664) een Nederlandse kolonie onder de naam Nieuw-Amsterdam; gesticht 
vanaf 1609. De kolonie werd bestuurd door kooplieden en/of de (in 1621 opgerichte) West-Indische Compagnie 
(dus een corporate colony1113); in 1653 kreeg de stad Nieuw-Amsterdam (nu New York) wel een gemeentelijk 
charter1114. 
 
Het statuut van de 13 Britse kolonies was uiteenlopend. Sommige van die kolonies verkregen 
eigen charters en een soort eigen Grondwet: 

- Zo werd Virginia (de oudste Britse kolonie) opgericht onder een charter verleend door koning 
James in 16061115 (en door latere charters); de anglicaanse kerk was er staatskerk tot 17861116; 

- de “Pilgrims” (een religieuze secte) die met het schip de Mayflower in Massachusetts aankwamen 
vanuit Leiden in 16201117, organiseerden zichzelf voorlopig op basis van de zgn. Mayflower 
Compact1118 als civil body politick, en verkregen in 1621 een koninklijk patent (Peirce patent) - d.i. 
een toekenning van land en een lokaal bestuur - voor hun nederzetting (Plymouth in 
Massachusetts); Massachusetts was overigens een “trade colony” die in 1629 een charter kreeg1119; 
in 1636 ontstond Rhode Island als een baptistische stichting; in 1643 sloten meerdere 
nederzettingen in New England een confederatie in de (door de Unie van Utrecht geïnspireerde) 
Articles of Confederation of the United Colonies of New England1120 (toen waren de naburige 
kolonies Connecticut en New York (toen Nieuw Amsterdam) nog Nederlandse kolonies); 

                                                
1113 Het was ook niet de bedoeling die echt te bevolken met settlors. Door het beperkte aantal Nederlandse 
settlors konden de Engelsen de kolonie gemakkelijk overmeesterne in 1664.  
1114 Over de nederlandse periode van de Amerikaanse kolonies, zie R. SHORTO, The Island at the Center of the 
World: The Epic Story of Dutch Manhattan, the Forgotten Colony that Shaped America, in het Nederlands 
vertaald als Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld, Forum Amsterdam 2004. 
1115 Tekst te vinden op http://www.federalist.com/histdocs/vacht1.htm 
1116 toen de Virginia Statute for religious freedom werd afgekondigd, o.a. op 
http://federalistpatriot.us/histdocs/relfree.htm. 
1117 Het feest van thanksgiving dat zij introduceerden valt niet toevallig op 3 oktober, in Leiden de 
herdenkinsgdag voor het onzet van Leiden in 1574. 
1118 Tekst o.a. op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerdoc/mayflower.htm. 
1119 Zie het Charter of the Colony of New Plymouth Granted to William Bradford and His Associates op  
http://federalistpatriot.us/histdocs/charter_new_plymouth.asp en het Charter Of Massachusetts Bay op 
http://federalistpatriot.us/histdocs/chtmassbc.htm. 
1120 Te vinden op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/art1613.htm. 
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- Maryland was een “proprietary colony”, eigendom van de familie Calvert, met de titel van Lord 
Baltimore1121, verkregen krachtens een charter van koning Charles I uit 16321122; de colonial 
assembly besliste in 1649 een Toleration Act1123;  

- Connecticut was een “corporate colony” (bestuur door een corporation of handelsmaatschappij) 
met een charter van 16621124 (voorheen ten dele Nederlands); 

- New Jersey was door koning Charles II geschonken aan zijn broer James, die het in lease gaf aan 
meerdere eigenaars (voorheen ten dele Nederlands); 

- Pennsylvania (oorspronkelijk nederlands) was een proprietary colony toegekend aan sir William 
Penn1125 in 16811126; Delaware maakte daar deel van uit, maar kreeg van Penn een apart charter in 
17011127;    

- Carolina was een proprietary colony, en werd ingericht door een charter van Charles II uit 
1663/16651128.  Er werd een (aristocratische) "Fundamental Constitution" opgesteld in 16691129, 
maar deze trad niet in werking. 

- Georgia werd ingericht door een charter van koning George in 17321130. Het was een militaire 
bufferzone en was in grote mate bevolkt door "outlaws". 

 
 
Ook waren er duidelijke verschillen in samenstelling van de kolonistenbevolking: 
- Nieuw Engeland werd gedomineerd door de Congregations van Puritans, calvinisten die grotendeels uit Oost-
Engeland (East Anglia) afkomstig waren (soms via Holland) en waarvan de basis werd gelegd in de "Great 
Migration" tussen 1629 en 16411131 (d.i. tijdens de regering van Charles I); onder meer in Massachusetts was de 
Congregationalist Church de “established church”; 
- het Zuiden (vooral Virginia) werd veeleer gekoloniseerd door aristocratische Cavaliers en andere kolonisten uit 
Zuid-Engeland, grotendeels geëmigreerd tijdens de Republiek van Cromwell (1649-1675) en stichters van grote 
plantages1132;  
- Delaware en Pennsylvania, oorspronkelijk Nederlands, werden vanaf 1675 bevolkt door de Quakers ("Friends") 
grotendeels uit Noord-Engeland (North Midlands) en Wales, geëmigreerd in de periode 1675-1725 en 
vervolgens (vooral vanaf 1725) Duitse en Zwitserse calvinisten;  
- het binnenland (de Appalachen) - en later een groot deel van de Zuidelijke Midwest - door kolonisten die ook 
in de Britse eilanden aan de "frontier" woonden, vnl. Schotten en Ieren en in het bijzonder Ulster Scots met hun 
vechters- en pionierscultuur (hoofdzakelijk in de periode 1717-1775 geïmmigreerd)1133. Later kwamen daar grote 
groepen andere emigranten bij, in de noordelijke Midwest vooral uit Duitsland (en in meerderheid Luthers). 
De verschillende gebieden zijn dan ook heel lang door die verschillende Britse (en andere, met name 
Nederlandse en Duitse) volksculturen getekend geweest1134. 
Cultureel erg belangrijk was ook de religieuze beweging van de The (First) Great Awakening (1730-1750), die 
mee de morele grondslag legde voor de (ideëen van de) Amerikaanse Revolutie, onder meer de gedachte dat alle 
mensen door God begiftigd zijn met onvervreemdbare rechten (zoals de Onafhankelijkheidsverklaring van 
Jefferson het zal stellen) 
 

                                                
1121 Verkregen door Cecil Calvert, 2nd baron Baltimore (1605-1675). 
1122 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/charter_of_maryland.asp. 
1123 Maryland Toleration Act, zie http://www.federalist.com/histdocs/mdtol.htm. Deze hield in dat alle 
christelijke denominaties getolereerd werden. Maryland was opgericht door katholieken (vandaar de naam), 
maar kreeg veel protestantse inwoners. 
1124 Connecticut Colony Charter 1662, o.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/conn.htm. 
1125 1644-1718, een leider van de English Quakers (een puriteinse, egalitaire en pacifistische protestantse secte, 
ontstaan rond 1647-1652, die zichzelf de “Society of Friends” noemt, en in Engeland werd vervolgd). 
1126 Charter van 1681, zie http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/pa01.htm 
1127 Charter van 1701, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/de01.htm. 
1128 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/charter_of_carolina.asp. 
1129 Te vinden op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/nc05.htm. 
1130 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ga01.htm. 
1131 De verschillende congregaties van Plymouth, Massachusetts Bay enz. verenigden zich in 1648 in de 
Congregational churches (Cambridge Platform van 1648). 
1132 Van de eerste 5 amerikaanse presidenten waren er 4 uit deze groep; Washington, Jefferson, Madison en 
Monroe. 
1133 In oorsprong meestal Presbyterians, later veelal Baptists en Methodists geworden. 
1134 Zie hierover D.H. FISCHER, Albion's seed, Four Britisch Folkways in America, Oxford UP 1989; zie ook J. 
WEBB, Born fighting How the Scots-Irisch shaped America, Broadway New York 2004. 
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Elke kolonie had wel een “governor” die de kolonie als plaatsvervanger van de koning 
bestuurde. De kolonies maakten geen deel uit van het moederland, ze hadden een zekere vorm 
van zelfbestuur, doch onder toezicht van het moederland (Engelse wetten gingen voor indien 
ze ook specifiek voor die kolonie bedoeld waren; daarbuiten was er autonomie zolang de 
eigen wetten niet "repugnant" waren, zie hoger); anderzijds waren ze niet vertegenwoordigd 
in bv. het Britse parlement. 
 
Naast de Britse kolonies in de huidige V.S. en sommige delen van Canada, waren er ook 
Franse kolonies in Canada, langs de Grote Meren en langs de Mississippi rivier. Deze werden 
in 2 fazen door de Britten veroverd (Nova Scotia en New Brunswick (“Acadie”) in 1713, de 
rest in 1763.  
 
In het Zuiden en Zuidwesten waren grote delen van de huidige Verenigde Staten door Spanje 
gekoloniseerd (en sommige korte tijd door Frankrijk). Zij maakten cultureel en economisch 
deel uit van de Caraïbische regio. 
 
Onder meer in die streken steunde de economie in belangrijke mate op slavenarbeid van grotendeels zwarte 
slaven, die vanaf de 16e eeuw vanuit Afrika in slavernij werden gevoerd. In totaal werden in de periode van de 
16e eeuw tot 1866 12,5 miljoen zwarten als slaaf vervoerd over de Oceaan naar de Amerikas, waarvan 90 % 
verkocht was door zwarte heersers in Afrika zelf (voor wie het vaak zelfs de belangrijkste bron van inkomsten 
was); van de zwarten in de VS kwam ca. 16 % uit Oost-Nigeria en 24 % uit Kongo en Angola. De zwarten in de 
verschillende regio's in het Zuiden stamden grotendeels van onderscheiden afrikaanse volkeren af, zo bv. in 
Louisiana grotendeels zwarten uit Senegambia, in Haïti zwarten uit de regio van Benin, enz.1135 De slavernij was 
tot ver in de 19e eeuw een zeer "productief" systeem, vooral in de VS waar de levensomstandigheden iets beter 
waren (dan in de Caraïben en Latijns-Amerika), zodat de slavenbevolking ook na het verdwijnen van de 
slavenhandel effectief toenam. 
 
 

                                                
1135 Zie hierover Gwendolyn Midlo HALL, Slavery and African Ethnicities in the Americas. Restoring the Links, 
The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2005. 
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7.4.1.2.   Onafhankelijkheid, confederatie, federatie 

7.4.1.2.1.  Opstand en uitroepen onafhankelijkheid 
 
In de jaren 1760 begonnen protesten en rellen tegen een reeks onrechtmatig geachte Britse 
wetten. Het betrof onder meer een aantal belastingwetten (Sugar Act 1764, Stamp Act 
17651136, e.d.), die des te minder verteerd werden omdat zij door het Britse Parlement waren 
aangenomen zonder dat de kolonies daarin vertegenwoordigd waren (“(no) taxation without 
representation). Groot-Brittanië had na de verovering van Québec in 1763 ook een nieuwe 
organisatie van de Noord-Amerikaanse kolonies ingevoerd die de autonomie van de kolonies 
moest beperken. Het intellectuele centrum van de revolutionaire beweging lag in Boston, 
belangrijke havenstad en tevens plaats van de Harvard University, verbonden met de 

                                                
1136 die bedoeld was om de troepen in Noord-Amerika te financieren. Het was de eerste belasting die niet op in- 
of uitvoer werd geheven maar op interne materie in de kolonies. 
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Congregationalist Church en tegelijk een centrum van natuurrecht en verlichtingsfilosofie. De 
eigenlijke opstand begon op 16 december 1773 met de Boston Tea Party (in zee gooien, na 
een protestbijeenkomst, van scheepsladingen tee van de Britse East India Company) als 
protest tegen de belasting op tee en het feitelijk monopolie op tee door het Britse parlement 
toegekend aan de East India Company (Tea Act 1773), door de bevolking al evenzeer in strijd 
geacht met de "customary constitution"1137. Op voorstel van de Bostonse voorvechter Sam 
Adams kwam er in 1774 een first continental congress samen in Philadelphia en sloten 12 
opstandige Britse kolonies in Noord-Amerika een Verbond (de Continental association 
gebaseerd op de Articles of Association1138, die reeds een verklaring van “grieven” bevatte).  
 
In april 1775 brak de eigenlijke onafhankelijkheidsoorlog uit in Massachusetts (slag bij 
Lexington); George Washington was door de opstandelingen als veldheer aangesteld. Vanaf 
mei 1775 kwam het Second continental congress samen in Philadelphia. Doordat het Engels 
de officiële taal werd van de VS is de belangrijke rol en invloed van de Nieuw-Nederlanders 
(vooral New York en omgeving) nogal veronachtzaamd in de geschiedenis; in recente 
gescheidkundige literatuur wordt die meer benadrukt1139. 
 
Op 2 / 4 juli 1776 riepen de afgevaardigden van de 13 “kolonies” (de 12 plus Georgia) 
gezamenlijk, bijeen in dit tweede “continentaal congres”, de onafhankelijkheid van elk van 
hen uit1140 (de kolonies in wat nu Canada is deden ook toen niet mee en bleven “loyaal” aan 
de Britse kroon; Vermont had zich in 1777 afgescheurd van New York en bleef een tijd 
apart1141). De onafhankelijkheidsverklaring (Declaration of independence), geschreven door 
Thomas Jefferson1142, is geïnspireerd door de onafhankelijkheidsverklaring van de Staten-
generaal der Nederlanden ten aanzien van Spanje in het ‘plakkaat van verlatinge’1143 - en 
bevat dan ook een lange reeks grieven tegen de Britten - en door de staatkundige auteurs van 
de Verlichting. 
 

                                                
1137 Zie hierover Larry D. KRAMER, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, 
Oxford University Press 2004 (Kramer is decaan van Stanford law School). 
1138 Met o.a. afschaffing van de slavenhandel (niet de slavernij) vanaf 1-12-1774. Zie 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/contcong_10-20-74.asp of 
http://www.oefre.unibe.ch/law/verfassungsgeschichte/1774_the_associations.html. 
1139 Zie meerdere bijdragen in Nieuwsbrief Orde van de Prince  29/1, september 2009, 
http://ovdp.net/Algemeen/Nieuwsbrief/documenten/29-1.pdf. 
1140 O.a. op http://www.constitution.org/usdeclar.htm of op http://www.federalist.com/histdocs/declaration.htm. 
1141 Vermont verklaarde zich in 1777 eveneens onafhankelijk van Engeland, maar sloot zich niet aan bij het 
Congres noch bij de Confederatie en werd in eerste instantie door de anderen ook niet erkend; het trad wel toe tot 
de Union in 1791. 
1142 Thomas Jefferson, 1743-1826, later derde president van de VS (1801-1809). Hij was tegelijk een 
sympathisant van de Franse revolutie en een voorvechter voor de rechten van de staten tegen een sterk federaal 
gezag, en kwam daardoor in 1793 in conflict met de Federalists. Hij won de verkiezingen als oppositiekandidaat 
(van de Republicans) in 1800 en weigerde enkele benoemingen van de uittredende president Adams te 
bekrachtigen; dit leidde tot de rechtszaak Marbury v. Madison, zie verder. 
1143 Zie http://www.storme.be/verlating.html Het is de akte waarmee Filips II in de Nederlanden vervallen werd 
verklaard van de troon. 
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Elke staat beschouwde zich als een onafhankelijke staat en stelde een eigen grondwet op1144. 
In vele staten speelde een beperkte vorm van directe democratie (nl. het referendum) daarbij 
een belangrijke rol. Zo werden de grondwetten van Massachusetts (1777 en 1778) en New 
Hampshire (1779 en 1780) als eerste formele grondwetten ter wereld bij referendum 
                                                
1144 Zie bv. de grondwet van South Carolina van 26 maart 1776 (http://www.uni-
kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/US-SC-1776-03-26/_menu/const_img_1.htm), die van Virginia van 29 
juni 1776 (op http://www.federalist.com/histdocs/vaconst.htm en http://www.uni-
kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/US-VA-1776-06-29/_menu/const_main.htm) met een scheiding der 
machten (tweekamerparlement, gouverneur, gerecht) en een aparte Bill of Rights (op 
http://www.federalist.com/histdocs/vadec.htm), die van New Jersey, New Hampshire, Pennsylvania, Delaware,  
Maryland en North Carolina uit 1776, die van Georgia, Vermont en New York 1777, Massachussetts uit 1780, 
enz. (de meeste zijn te vinden op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/18th.htm en/of op http://www.uni-
kassel.de/~dippel/rmc_web/screens/constitutions/chrono/constitutions_chrono.htm). Ook allemaal te vinden op 
http://federalistpatriot.us/histdocs/. 
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goedgekeurd. Nadat het volk aldus de "gewoonterechtelijke constitutie" gecodificeerd had, 
uitte de volkssoevereiniteit zich wel niet in de vorm van het referendum, maar veeleer in de 
oprichting van politieke partijen1145. 

7.4.1.2.2.   De Confederation (1781-1788) 
 
Naar het model van de Verenigde Provinciën (die toen nog bestonden) gingen de 13 kolonies 
dan een soort confederatie vormen met een soort Staten-generaal. Dit gebeurde door de 
“Articles of confederatio and perpetual Union”1146. Het Tweede continentaal congres had 
reeds in juli 1776 een commissie aangesteld om een ontwerp te maken , dat op 15 november 
1777 aan de staten werd voorgelegd. Het duurde tot 1 maart 1781 vooraleer er een akkoord 
was van alle staten en het Verdrag in werking trad (voor 1781 waren er dus geen “Verenigde 
Staten”, maar de facto handelde het Congres van afegvaardigden van de staten reeds op die 
basis sinds 1777). Het was geïnspireerd op de Unie van Utrecht1147 ("grondwet" van de 
Verenigde Provinciën op dat ogenblik)1148. Er is daarbij nog geen sprake van een centraal 
gerechtshof noch centrale regering (uitvoerende macht). Elke Staat had een vetorecht en 
zodoende werd er niets verwezenlijkt, ook mede omwille van het gebrek aan financiering van 
de Unie. De Confederatie was in wezen een beperkte politieke unie met een 
gemeenschappelijk leger, een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een economische Unie 
gegrond op een gemeenschappelijke munt, vrij verkeer van personen en wederzijdse 
erkenning van gerechtelijke akten en beslissingen (veelal elementen die voordien reeds 
bestonden tussen delen van het Britse Rijk als elementen van het ius gentium). 
 
De Britten werden na een aanvankelijk succesrijke campagne uiteindelijk verslagen in 
17811149 en erkenden de onafhankelijkheid in het verdrag van Parijs/Versailles van 17831150, 
waarbij ook de Ohio vallei aan de Confederatie werd toegewezen. 
 
Na de vrede geraakten de staten in economische problemen, en het gebrek aan financiën van 
de Confederatie maakte dat deze ook geen leger kon onderhouden dat de Ohio vallei kon 
verdedigen op de westzijde van de afzonderlijke staten. De voorstanders van een nauwer 
staatsverband, met name James Madison1151 en Alexander Hamilton, slaagden erin het 
confederaal congres te overtuigen een conventie van statelijke afgevaardigden te laten 
bijeenkomen om een ontwerp van verbeterde constitutie op te maken. Deze Constitutional 
Convention vergaderde in Philadelphia van mei tot september 1787 en stelde na lange 
discussies een ontwerp van Grondwet op dat een compromis was tussen de voorstanders van 

                                                
1145 Zie over de vraag op welke wijzen "popular constitutionalism" als tegenmacht tegen de gevestigde macht (en 
onder meer de te grote macht van rechters) zich verder ontwikkelde, het genoemde boek van Larry D. 
KRAMER, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. 
1146 Te vinden op onder meer  http://www.constitution.org/cons/usa-conf.htm en 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/artconf.htm 
1147 Zie http://www.storme.be/unievanutrecht.html. De Unie van Utrecht was een verdrag tussen de verschillende 
provinciën, die soverein waren, en enkele gezamenlijke instellingen oprichtten of behielden, zoals een Staten-
generaal. 
1148 De Articles of Confederation waren op hun beurt inspiratiebron voor het Verdrag tot instelling van de 
"Verenigde Nederlandse Staten" (Etats belgiques Unis, en nu vaak ten onrechte "Verenigde Belgische Staten" 
genoemd) van 11 januari 1790, na de Brabantse revolutie; confederatie die geen lang leven beschoren was.  
1149 Voor de Articles of Capitulation, zie 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/art_of_cap_1781.htm 
1150 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/tofp.htm. 
1151 James Madison (1751-1836), toen een hevige "federalist" en een van de auteurs van de Federalist papers 
(infra), maar nadien een voorvechter van het behoud van de rechten van de staten en vanaf 1798 samen met 
Jefferson bij de Republicans (door hun tegenstanders genoemd anti-federalists), later de vierde president van de 
VS van 1809 tot 1817 en weer een bestrijder van te grote macht van de aparte staten. 
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meer centraal gezag of meer states' rights en tussen de belangen van de grote en de kleine 
staten alsook meer specifieke belnagen (van bv. Massachussetts of de zuidelijke van slavernij 
afhankelijke staten). De grootste voorstanders van de nieuwe centrale overheid noemden zich 
"federalisten"" (eigenlijk een misleidende naam) en hun tegenstanders "anti-federalisten" en 
verdedigden het ontwerp bij de publieke opinie in de beroemde “Federalist papers” onder de 
pseudonym Publius1152. Daartegenover waren er ook vele "anti-federalistische" 
publicaties1153. In 1788 halen de federalisten het dankzij ratificatie in meer dan de 9 vooraf 
vereiste staten, en werd a more perfect union gevormd, d.i. de confederatie omgevormd tot 
een federatie, nl. de "Union" (United States of America)1154. De aanvaarding daarvan kan ten 
dele verklaard worden doordat de Amerikanen ook voor de onafhankelijkheid gewend waren 
aan een vorm van bevoegdheidsverdeling, waarbij de kolonies de mogelijkheid hadden van 
"divergence" zolang hun recht niet "repugnant" was tegenover het Empire1155. 

7.4.1.2.3.   De Union (1788) 
 
Deze krijgt vorm op basis van de nieuwe Grondwet van 1787 voor die Union, grondwet die in 
beginsel in werking trad in 1788, in praktijk in 1789 en nog steeds van kracht is1156, zij het 
met enkele wijzigingen (en vooral veel aanvullingen, de zgn. Amendments). Op federaal vlak 
werd een stelsel uitgebouwd van checks and balances :  
- een via kiesmannen verkozen president; 
- een permanent Congress bestaande uit 2 kamers: een House of representatives, rechtstreeks 
verkozen in verhouding tot de bevolking en een Senate samengesteld uit 2 afgevaardigden 
van elk deelstaatparlement; de Senate was oorspronkelijk niet bedoeld als een parlement, 
maar eerder als een soort Kroonraad, die bepaalde beslissingen, zoals belangrijke 
benoemingen, samen met de president nam. Na een aantal jaren werden de vergaderingen 
echter openbaar en ging de Senaat zich meer en meer als een tweede kamer van het parlement 
gedragen. 
- een Supreme Court voor sommige vragen van federaal recht en sommige 
bevoegdheidsconflicten, alsook de mogelijkheid om, ondergeschikt aan het US Supreme 
Court, federale rechtbanken op te richten voor zover de federale wetgever dat nodig acht (zie 
de bespreking verder). 
 
Naast de reeds bestaande vormen van samenwerking omvatte de nieuwe Unie ook een zekere 
overdracht van bevoegdheden aan federale instellingen, onder meer om de “interstate 
commerce” te regelen, het auteursrecht en de octrooien, het zee- en faillissementsrecht e.d.m. 
 
Ondanks een bestaande traditie van directe democratie werd daarvoor op federaal vlak geen 
ruimte voorzien (waarbij men natuurlijk moet beseffen dat het overgrote deel van het 
overheidshandelen zich vooralsnog bij de staten situeerde). De Grondwet was inderdaad juist 
                                                
1152 De auteurs waren James Madison, Alexander Hamilton, & John Jay, in totaal 85 essays uit 1787 en 1788 
gepubliceerd onder pseudoniem Publius. Zie http://www.federalist.com/fedpapers/fedpapers.html of 
http://federalistpatriot.us/fedpapers/fedpapers.html. 
1153 Zie http://www.federalist.com/antifedpapers/antifedpapers.html 
1154 Over de filosofische opvattingen van de “founding fathers” zijn de meningen verdeeld. Zeker is dat zij de 
maatschappij wensten te beschermen tegen de macht van de overheid, en tegen elke macht een tegenmacht 
wilden stellen. Omwille van dat wantrouwen van de macht en de verdediging van de subsidiariteit en 
soevereiniteit in eigen kring, noemt Russell Kirk ze “conservatief” bij uitstek in de echte politieke betekenis van 
het woord (R. KIRK, The conservative mind). 
1155 Dat is alvast de stelling van M.S. BILDER, The Transatlantic Constitution. Colonial Legal Culture and the 
Empire, Harvard U.P 2004, samenvatting op http://lsr.nellco.org/bc/bclsfp/papers/42/. 
1156 Voor de tekst van de Grondwet, zie o.a. http://www.constitution.org/constit_.htm of 
http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html 
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bedoeld als een rem op de democratie die volgens de auteurs ervan in de tijd van de 
Confederatie tot teveel chaos had geleid. 
 
In 1791 werd aanvullend bij de Grondwet een Bill of Rights opgesteld in de vorm van 12 
artikelen, waarvan enkel de artikelen 3 tot 13 werden geratificeerd in de vorm van het 1st tot 
10de Amendement (art. 2 werd veel later (1992) geratificeerd als XXVIIe Amendment)1157. 
Het 1e tot 9e Amendment betreffen grondrechten tegen de federale overheid, het 10th 
Amendment betreft eigenlijk de residuaire bevoegdheid van de deelstaten of het volk. De 
inhoud wordt verder besproken. 
 
Algauw ontbrandde een strijd tussen 2 politieke partijen, de Federalists, voorstander van een 
sterke centrale overheid en een tempering van de volkssouvereiniteit (Federalist party, met 
George Washington1158, Alexander Hamilton en John Adams1159), en de Republicans. De 
Federalists maakten van hun meerderheidspositie (voor 1800) gebruik om de vrijheden in 
ruime mate in te perken door middel van onder meer de Sedition Act van 14 juli 17981160 
(onder het voorwendsel van een kans op oorlog met Frankrijk, dat een reeks amerikaanse 
koopvaardijschepen gekaapt had). Kentucky en Virginia gingen openlijk in verzet tegen de 
federale overheid (Kentucky Resolutions, geschreven door Jefferson, november 1798; 
Virginia Resolution geschreven door James Madison, december 1798)1161; leden van de 
oppositie werden door de door de Federalists benoemden federale rechters gerechtelijk 
vervolgd wegens de kritiek die ze tegen de federalisten (in het bijzonder president John 
Adams) hadden geuit. Onder meer door hun dictatoriale neigingen verloren ze de 
verkiezingen van 1800, waarin hun tegenstander Thomas Jefferson (van de Republican party), 
die voorstander was van een verdere democratisering, tot president werd verkozen.  
 
Deze periode heeft ook aanleiding gegeven tot een beroemd arrest. President John Adams had 
nadat hij de presidentsverkiezingen voor een tweede termijn verloren had1162 van Thomas 
Jefferson, zijn vroegere staatssecretaris John Marshall1163 tot Chief Justice van het Supreme 
Court benoemd, en nadien net voor zijn aftreden nog 42 rechters benoemd, waaronder 
William Marbury (de “midnight appointments”). Jefferson en zijn staatssecretaris James 
Madison erkenden een deel van de benoemingen niet. Onder voorzitterschap van Marshall 
besliste het Supreme Court in deze zaak - Marbury v. Madison (1803)1164: 1° dat de rechter de 
nieuwe regering het bevel kon geven om een “verworven recht” (de reeds gedane benoeming) 
te erkennen en beschermen, en 2° dat de procedure evenwel niet bij het Supreme Court diende 
te worden gevoerd, maar bij de gewone rechter. Het is in het kader van die laatste 
procedurevraag dat het Hof een bepaling van de Judiciary Act (wet op de rechterlijke 
organisatie en bevoegdheid) buiten toepassing liet wegens strijdigheid met de grondwettelijke 
regels over rechterlijke bevoegdheid. In het arrest Marbury v. Madison werd aldus de stelling 

                                                
1157 O.a. te vinden op http://www.constitution.org/billofr_.htm. Een geschiedenis van de Bill of Rights en zijn 
bronnen is te vinden op http://www.constitution.org/dhbr.htm. 
1158 1732-1799; later de eerste president van de VS 1789-1797. 
1159 1735-1826; tweede president van de VS 1797-1801. Was voorheen o.a. de eerste ambassadeur van de VS in 
de Nederlanden. 
1160 http://shs.westport.k12.ct.us/jwb/AP/TLdocs/SeditionAct.htm. 
1161 http://shs.westport.k12.ct.us/jwb/AP/TLdocs/KYVAres.htm. 
1162 In een eerste tweestrijd in 1796 had John Adams met een kleine marge gewonnen. 
1163 1755-1835, advocaat, parlementslid in Virginia en daar leider van de Federalist Party, in 1800 Secretary of 
State (minister van buitenlandse zaken) onder John Adams, en door de uittredende president (die reeds de 
verkiezingen verloren had) begin 1801 benoemd tot Chief Justice, wat hij bleef tot zijn dood in 1835. Hij werd 
opgevolgd door Roger Taney (Chief Justice 1836-1864). 
1164 Onder meer op http://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/case.html of 
http://www2.law.cornell.edu/cgi-bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t405}? 
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bevestigd dat de rechters de wetten konden toetsen aan de Grondwet. Vergeten we echter niet 
dat de achtergrond van deze zaak minder idealistisch was dan het principe lijkt: het betrof de 
bescherming door een bij uitstek politiek benoemde rechter van partijgenoten van hem die 
eveneens politiek waren benoemd. 
 
Ondanks de politieke overwinning van de Democratic-Republicans in 1800, ging het Supreme 
Court onder voorzitterschap van Justice John Marshall door met een federalistische 
interpretatie van de grondwet. Anderzijds werden de regeringen van de republicans ook een 
stuk federalistischer. Mede door een ruimere interpretatie van de federale bevoegdheden door 
het Supreme Court in het begin van de 19e eeuw (o.a. de arresten McCulloch v. Maryland uit 
1819 en Gibbons v. Ogden uit 1824, zie verder; beiden onder president James Monroe1165) 
kreeg de federale overheid meer greep. Maar na de verkiezingsnederlaag van de Federalists in 
1800 is het niet meer gekomen tot een beperking van de grondvrijheden van politieke 
tegenstanders zoals in de periode 1798-1800 (zo heeft in de periode van de Civil War - zie 
verder - president Lincoln een aantal medestanders die vrijheidsbeperkende maatregelen 
hadden afgekondigd, integendeel gedesavoueerd1166). 
 
Ook zijn in de periode vanaf 1798 doctrines ontwikkeld die ingingen tegen de Federalist 
papers en de suprematie van de Unie in vraag stelden: de compact theory die de Unie ziet als 
een Unie tussen de staten die aan de staten hun souvereiniteit niet heeft ontnomen, en de 
daarop voortbouwende nullification doctrine, die stelde dat de staten het recht hadden elke 
ongrondwettige federale beslissing nietig te verklaren1167.  
 
Samenvattend kan men niettemin benadrukken dat het amerikaanse staatsmodel in vele 
opzichten revolutionair was: geen monarchie, geen adel, scheiding van kerk en staat, 
federalisme, judicial review (toetsing) van wetten, enz. Het werd samen met de amerikaanse 
samenleving beschreven in het beroemde boek van de Franse aristocraat en minister Alexis de 
Toqueville, De la démocratie en Amérique1168. Enerzijds bewonderde hij de vitaliteit van de 
amerikaanse samenleving, waar het private initiatief allerlei sociale functies vervulde, 
anderzijds was hij beducht voor het nivellerende conformisme waartoe deze democratie kon 
leiden. 
 
7.4.1.3.   Gebiedsuitbreiding en -inrichting; migratie 
 
Door het Verdrag van Parijs/Versailles van 17831169 was ook het achterland tot aan de 
Mississippi rivier toegewezen aan de Verenigde Staten en aldus een einde gemaakt aan de 
eerdere Britse “Proclamation” van 1763 (op het eind evan de French & Indian War), die 
kolonisatie van dat achterland (ten Westen van de “Proclamation line”) verbood ter 
bescherming van de inheemse volkeren (Indianen). In het zuiden werd het gebied van de 
staten naar het Westen uitgebreid (en later afgesplitst in de nieuwe staten Kentucky, tennesse 
e.a.), het gebied ten Noordwesten van de Ohio rivier werd een confederaal gebied waarin de 
                                                
1165 James Monroe (1758-1831), vijfde president (1817-1825) wiens opvattingen over de dekolonisatie van heel 
Amerika (Noord en Zuid) later de “Monroe doctrine” werd genoemd. 
1166 Zelf heeft hij echter ook de waarborg van Habeas corpus meermaals opgeschort, en werd daarbij in het 
ongelijk gesteld door de rechter in het arrest ex parte Merryman (1861). 
1167 Deze doctrines werden onder meer verder ontwikkeld door John C. Calhoun (1782-1850), voor 1824 een 
voorstander van de centrale macht, maar nadien een groot verdedige van states’ rights. Zijn bekende tractaaat 
luidt A Disquisition on Government, te vinden op http://www.constitution.org/jcc/disq_gov.htm. 
1168 2 delen, 1835 en 1840, resultaat van een studiereis in Amerika, officieel bedoeld om daar het 
gevangeniswezen te bestuderen, maar gebruikt om een veel grondigere studie te maken van de Amerikaanse 
samenleving. 
1169 O.a. op http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=6. 
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rechtstoestand voorlopig geregeld door de Northwest Ordinance van 17871170. Wel bepaalde 
de Ordinance dat geen grond van Indianen mocht worden ingenomen zonder hun 
toestemming, maar reeds in 1791 werd die regel verbroken. Daarin werden voorlopige 
staatsinstellingen voorgeschreven, de slavernij in dat gebied verboden (behoudens teruggave 
van gevluchte slaven uit slavenstaten), het erfrecht geregeld, e.d.m. (zie verder w.b. het 
privaatrecht). 
 
Vanaf 1791 werden ook regelmatig nieuwe staten opgericht die toegelaten werden als 
gelijkwaardige deelstaten in de Unie, te beginnen met Vermont in 17911171, Kentucky, 
Tennessee, e.a. De VS telden toen ca. 3 miljoen inwoners, bijna 90 % van Britse oorsprong 
(s.l., inbegrepen Iers), en de rest vooral Duits. 
 
In 1803 werd (door president Jefferson) Lousiana en het hinterland ten Westen van de 
Mississipi gekocht van Frankrijk (Louisiana Purchase), dat dit pas (1800) op de Spanjaarden 
had veroverd1172. 

 
 
In 1819 werd Florida van Spanje gekocht onder Monroe (Spanje was in het defensief doo de 
onafhankelijkheidsoorlogen van de Latijns-Amerikaanse landen). Het gebied van Oregon 
werd in 1818 samen met de Britten bezet1173 en werd in 1846 amerikaans. Vanaf 1823 
verkondigde president Monroe de officiële doctrine dat heel Amerika onafhankelijk diende te 
zijn van Europa (Amerika voor de Amerikanen), dit ter erkenning van de 
                                                
1170 Te vinden op http://www.constitution.org/cons/northwes.htm of http://www.federalist.com/histdocs/nwo.htm 
1171 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/statutes/vt03.htm. Vermont had zich afgescheurd van New York in 
1777, maar was geen lid van de confederatie toegetreden, en voor 1791 dus een onafhankelijke republiek. 
1172 De meeste documenten zijn te vinden op 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/france/fr1803m.htm 
1173 Dankzij de diplomatie van staatssecretaris John Quincy Adams (1787-1848), zoon van president John 
Adams, en later zelf de 6e president van de VS van 1825 tot 1829. J.C. Adams had in Leiden gestudeerd terwijl 
zijn vader ambassadeur van de VS was in de Nederlanden. Zie over vader en zoon Adams o.a. J.W. SCHULTE 
NORDHOLT, Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland, uitg. In den Toren, 
Baarn 1979. 
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onafhankelijkheidsverklaringen van de Latijns-amerikaanse landen tegen Spanje ("Monroe 
doctrine"1174). Een verdere doctrine luidde dat het de “Manifest Destiny” van de Verenigde 
Staten was om zich uit te strekken tot aan de Stille Oceaan, wat onder meer de oorlog tegen 
Mexico diende te rechtvaardigen. 

 
 
Tussen 1845 en 1848 werd, doordat Texas (dat zich in 1836 had afgescheiden van 
Mexico1175) toetrad tot de VS (1845) en door daaropvolgende veroveringen, nog een enorme 
gebiedsuitbreiding verwezenlijkt ten nadele van Mexico, en werd het gebied van Oregon in 
een verdrag met Groot-Brittanië (Canada) aan de VS toegewezen (en de grens met Canada 
vastgelegd).  
 
De nieuw verworven gebieden werden in een eerste faze bestuurd als gemeenschappelijke 
federale territoria; pas later werden in die gebieden ook nieuwe deelstaten ingericht. Soms 
gebeurde dit pas na grote moeilijkheden (Utah werd pas aanvaard in 1896, nadat het in 1890 
de polygamie officieel had verboden, die voordien bij de Mormonen de regel was). 
 
Na de burgeroorlog kwamen er nog de aankoop van Alaska (1867), de verwerving van 
Hawaii (1893)1176 en enkele andere Zuidzee-eilandengroepen (waarvan nu nog Guam en de 
Noordelijke Marianen Amerikaans zijn), de verwerving van de Maagdeneilanden (Virgin 
islands), de verovering op Spanje van Puerto Rico (1898) en een gebiedsuitbreiding ten 
nadele van Mexico in 1903. De jongste staat is Hawaii; Puerto Rico is nog steeds geen staat. 
 

                                                
1174 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/monroedoc.htm. 
1175 Onafhankelijkheidsverklaring van 1836: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/texdec.htm 
1176 Hawaii was een koninkrijk met een eigen Grondwet uit 1840. De Amerikanen organiseerden een staatsgreep 
tegen de koningin in 1893 en lieten het land toetreden tot de V.S. Er is nog altijd een troonpretendent (koning 
Akahi Nui). 
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De gebiedsuitbreiding leidde tot een “wilde” ontwikkeling van de Far West; in 1837 vond er 
een eerste “crash” plaats (ten dele ingevolge Britse maatregelen die de investeringen in 
Amerika tegenwerkten) met een depressie tot ca. 1843 tot gevolg.  De gebeidsuitbreiding was 
natuurlijk ook grotendeels een zaak van steeds verdere verdrijving en minorisering van de 
oorspronkelijke inwoners (de “native Americans Indians” of nog de “First Nations of 
America”), met vele veldslagen en gesloten en verbroken verdragen1177. Zo werden vanaf 
1839 de 5 volkeren uit het Zuidoosten (Choctaw, Cherokee, Chickasaw, Creek en Seminole) 
verdreven naar het gebied ten Westen van de Mississipi. Later in de 19e eeuw werd het 
Indiaans gebied verkleind tot enkele “reservaten” (Indian Reserve) (zie verder). 
 
Voor de gebieden die (door de federale overheid) geopend werden voor migratie werden 
regels uitgevaardigd inzake het verkrijgen van landeigendom: in 1841 de Voorkoopwet 
(Preemption Act) die bij verkoop van federaal land een voorrang gaf aan de squatters die het 
land reeds bewoonden en aan sommige andere vereisten voldeden, en hen de mogelijkheid gaf 
te kopen tegen zeer lage prijs; vanaf 1862 de Homestead Act waaronder personen die 
gedurende 5 jaar het land bewerkten daardoor kosteloos eigenaar konden worden van max. 65 
hectare (in 1909 volgde een uitbreieding tot 130 hectare in weinig vruchtbare gebieden). 
Tussen 1862 en 1934 werden aldus 1,6 miljoen “homesteads” verleend (ca. 10 % van de 
oppervlakte van de VS) (vgl. hieronder het Free Soil ideaal van de Free Soil Party van 1848 , 
ook overgenomen door de Republican Party). 
 
Verder was het natuurlijk ook een periode van grote immigratie. De periode 1820-1845 was 
er een van immigratie op relatief grote schaal (10.000 tot 100.000 per jaar) zonder dat dit 
grote ophef veroorzaakte (in merendeel Brits en protestants). Dat veranderde in 1846-1854, 
met de grote migratiegolven uit Ierland (hongersnood) en Duitsland (economische en 
politieke onrust) en kleinere uit andere delen van continentaal Europa, van ca. 2.900.000 
migranten op die enkele jaren. Vanaf 1850 ontstonden er als reactie bij de WASP (White 

                                                
1177 Vele verdragen zijn te vinden op internet, onder meer op 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/ntreaty/ntreaty.htm.  
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Anglo-Saxon Protestants) anti-immigratiebewegingen (vaak ook anti-katholiek), zoals de 
geheime Order of the Spangled Banner (de "Know-Nothings" genoemd omwille van hun 
zwijgplicht), en in 1854 de American party, die onmiddellijk een zeer groot succes boekte bij 
de verkiezingen van 1854 (succes dat nadien nooit meer herhaald werd), waaronder een zeer 
ruime meerderheid in Massachusetts. Ondanks hun "reactionaire" oorsprong namen de Know 
Nothings een hele reeks voor die tijd uitermate progressieve wetten aan. In 1856 zakten ze 
echter reeds in elkaar en hun presidentskandidaat Fillmore verloor totaal van de Democraat 
Buchanan. Op dat ogenblik waren de Amerikanen al bezorgd om de dreigende burgeroorlog. 
 
7.4.1.4.   De strijd om de slavernij, de amerikaanse burgeroorlog en de daaropvolgende 
Amendments bij de Grondwet in 1865-1870. 

7.4.1.4.1.  Oorzaken van de burgeroorlog 
 
In 1861 werd de Unie verscheurd door de Amerikaanse Secessie-oorlog (1861-1865), 
gewonnen door de Noordelijke staten tegen de Zuidelijke die zich hadden afgescheiden. De 
echte oorzaak van de Secessie van de zuidelijke staten was het verzet tegen de te grote macht 
en bemoeienis van de federale overheid, en de poging van de noordoostelijke “industriële” 
staten om dankzij hun hogere bevolking (ten gevolge van massa-immigratie) de federale 
overheid beslissingen in hun voordeel te laten nemen waarvoor de federatie niet bevoegd was. 
Rechtstreekse aanleiding waren de pogingen van de federale overheid om de slavernij in de 
zuidelijke staten af te schaffen. Ook werd het ontstaan van nieuwe deelstaten in het Zuiden 
afgeremd om hun inspraak in de federatie (die bv. in de Senaat even groot was voor elke 
staat) niet te laten toenemen. Het ging natuurlijk ook om een conflict tussen 
maatschappijvisies, waarbij in het Noorden de republikeinse partij die idealen van “Free Soil, 
Free Labor, Free Men”1178 uitdroeg (het ideaal van de kleine landeigenaar tegenover de 
monopolisering van grootgrondbezit in handen van slavenbezitters) en in de jaren 1850 stilaan 
nationaal de grootste partij werd. 
 
Even een terugblik in de tijd wat de slavernij betreft: de meeste Noordelijke staten hadden de 
slavernij afgeschaft (met overgangsmaatregelen voor de bestaande slaven) tegen het begin van 
de 19e eeuw (Pennsylvania1179 en Massachusetts-Maine 1780, New Hampshire 1783, 
Connecticut en Rhode Island 1784; in het Northwest territory werd slavernij verboden in 
1787; in Vermont in 1793, New York 1799, New Jersey 1804). In het begin van de 19e eeuw 
was er op religieus vlak de (Second) Great Awakening, die ijverde voor afschaffing van de 
slavernij (abolitionisme), vrouwenstemrecht, gevangenishervorming, beperking van 
alcoholverbruik e.d.m1180. Engeland liet de laatste slaven in zijn (Caraïbische) kolonies vrij in 
18381181 en Frankrijk in de Caraïben enige jaren later. Dit gebeurde niet in de staten in het 
Zuiden (ten zuiden van de Ohio en Pennsylvania), waarvan het economisch systeem 
(plantages) sterk op de slavernij was gebouwd. Het industriële noorden daarentegen was veel 
meer geïnteresseerd in goedkope arbeidskrachten door immigratie. Met het economisch 
onderscheid ging ook een religieus-ideologisch verschil gepaard: in het zuiden had een 
aristocratie het voor het zeggen die inspiratie zocht in de civiele republieken van de grieks-

                                                
1178 Zo samengevat in de titel van het boek van E. FONER, Free Soil, Free Labor, Free Men. The Ideology of the 
Republican Party before the Civil War, Oxford University Press 1970. 
1179 Act for the Gradual Abolition of Slavery, 1 maart 1780, 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/statutes/pennst01.htm. 
1180 Een van de belangrijkste figuren daarin was de protestantse predikant en jurist Charles Finney (1792-1875), 
vanaf 1835 professor en later rector van Oberlin College in Ohio, een van de steunpunten van de 
abolitionistische beweging. 
1181 Frankrijk deed dat pas in 1848 en Spanje (op Puerto Rico) in 1873. 
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romeinse oudheid, een paternalistisch mensbeeld had en religieus veel gematigder was, in het 
noorden domineerden de ondernemers en handwerkers met een veel radicaler religieus 
(protestants) mensbeeld, waarvan de Quakers het duidelijkste voorbeeld waren. 
 
De Amerikaanse grondwet bepaalde dat nog tot 1808 nieuwe slaven mochten worden 
ingevoerd en dat ook nadien slaven die gevlucht waren naar staten zonder slavernij toch 
moesten worden teruggegeven. Maar de ene na de andere Noordelijke Staat maakte wetten die 
daartegenin gingen. In 1820 werd bepaald dat het gebied in het Westen boven de 36e 
breedtegraad slavenvrij zou zijn met uitzondering van de staat Missouri, waarbij iedereen die 
op dat grondgebied kwam automatisch vrij zou zijn (het “Missouri Compromise”, waarbij 
voor het evenwicht één nieuwe slavenstaat (Missouri) en één nieuwe slavenvrije staat (Maine) 
werden erkend als volwaardige staten in de Unie).  
 

 
 
Verdere compromissen werden bereikt in 1850 (“Compromise of 1850”), na de inlijving van 
het Zuidwesten dat op Mexico was veroverd en in 1854 (Kansas-Nebraska Act). 
 
Intussen speelden zich feiten af die op termijn de oorlog zouden ontketenen. Dred Scott, een 
slaaf uit Missouri, was met zijn meester op reis gegaan naar het Noorden. Bij de dood van zijn 
meester verkocht diens weduwe hem en zijn familie aan Sandford. Dred Scott eiste met zijn 
vrouw en kinderen zijn vrijheid op. Sandford beschouwde de Missouri Compromise op dit 
punt als een ongrondwettige vorm van onteigening. Er volgden verschillende procedures 
vanaf 1846. Sandford kreeg gelijk voor het hoogste gerecht van Missouri. Dred Scott trok 
naar het Supreme Court. Dit diende over diens statuut te beslissen, op de eerste plaats al om te 
weten of hij geldig procespartij kon zijn voor het Supreme Court. Het Hof verklaarde het 
verzoek onontvankelijk precies omdat Dred Scott volgens het Hof slaaf was. Daarbij 
verklaarde het arrest het Missouri Compromise ongrondwettig in de mate waarin het 
slaveneigenaars “onteigende”, en oordeelde het dat het niet aan haar toekwam om de 
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Grondwet te wijzigen (Dred Scott v. Sandford, 1857)1182. Het Supreme Court had toen nog 
niet de gewoonte om in de grondwet allerlei zaken te gaan lezen die op zichzelf weliswaar 
zeer redelijk zijn maar volgens een normale lezing daar zeker niet in te vinden zijn, en dus 
behoudens grondwetswijziging niet tot de bevoegdheid van de federale overheid horen 
(gewoonte die later duidelijk wel werd aangenomen, zie voorbeelden hieronder). Anderzijds 
was het duidelijk dat het Hof partij koos in een zaak waarover de instellingen sterk verdeeld 
waren.  
 
Overigens is het wel zo dat er ook in het Zuiden vrije zwarten waren; in 1960 waren er ca. 4,8 
miljoen zwarten in de VS, waarvan 226.152 in het Noorden (allen vrijen); van de ca. 4,6 
miljoen zwarten in het Zuiden waren er anderzijds ook 261.918 vrijen (ca. 6,2 %; in Maryland 
waren ongeveer 50 % van de zwarten “vrij”)1183. 
 
De tegenstanders van de slavernij organiseerde zich ook in burgerbewegingen (zoals eerder in 
Engeland was gebuerd vanaf 1787). Ook ging er een grote invloed uit van het bekende boek 
Uncle Tom's cabin van Harriet Beecher Stowe (verschenen 1852 en op de Bijbel na het meest 
verkochte boek in de VS in de 19e eeuw). In 1859 pleegde de calvinist John Brown een raid 
op het wapenarsenaal van Harpers Ferry (in Virginia) met het oog op het organiseren van een 
slavenopstand. Hij werd gevangen en terechtgesteld, maar de noordelijke troepen in de 
opvolgende burgeroorlog trokken ten strijde met het lied “John Brown’s body lies a-
mouldering in the grave, but his soul is marching on” als Battle Hymn of the republic. 

7.4.1.4.2.   Secessie en burgeroorlog 
 
Sinds decennia waren de belangrijkste functies in handen van “zuidelijke” grootgrondbezitters 
van de Democratische partij. Waar in 1856 nog een zuidelijke president verkozen was, waren 
in de navolgende presidentsverkiezingen van 1860 de Democrats verdeeld in een noordelijke 
en een zuidelijke vleugel en won Abraham Lincoln1184 (weliswaarslechts met 40 %) van de 
nieuwe “Noordelijke” anti-slavernij-partij (Republicans; gevormd 1854/1855, zonder verband 
met de Republican party van 1800). Dit was vooral te danken ana het feit dat de bevolking in 
het Noorden door de massalae immigratie sterk gegroeid was (toen 22 mio., het zuiden slechts 
9 mio, waarvan 3,5 mio slaven). Lincoln geloofde in de maakbaarheid van één amerikaanse 
natie. Hij oordeelde bovendien dat er regels waren die boven de grondwet stonden en 
verklaarde op grond daarvan de slavernij te zullen afschaffen, waarmee hij dus voor de 
federale overheid bevoegdheden aanmatigde die grondwettelijk bij de deelstaten lagen. Hij 
nam een aantal beslissingen die ingingen tegen het Dred-Scott-arrest van het Supreme Court. 
Daarmee stuurde hij, wellicht opzettelijk, op oorlog met het Zuiden aan. De meeste Zuidelijke 
staten (behalve Maryland, Delaware, Kentucky en Missouri) scheurden zich af (Secessie), te 
beginnen met South Carolina in 18601185, en vormden in 1861 de “Confederate States of 
America”, met als grondwet een gewijzigde versie van de Grondwet van de US van 17871186. 
Als president verkozen ze Jefferson Davis. 

                                                
1182 19 Howard (1857), 393; http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/21.htm. Het hele dossier is te 
vinden op internet, onder meer op http://library.wustl.edu/vlib/dredscott/ Zie ook Don E. FEHRENBACHER, 
The Dred Scott Case. Its significance in American law and politics, Oxford U.P. 2001. 
1183  Zie over hen Ira BERLIn, Slaves Without Masters: The Free Negro in the Antebellum South, 1974. 
1184 1809-1865, president 1861-1865 (vermoord in 1865). De meningen over Lincoln zijn erg verdeeld: voor de 
enen een held van het verlichte antiracisme, wordt hij door andere beschreven als een voorstander van 
rassenscheiding die de zwarten het liefst allemaal naar Afrika zag remigreren. 
1185 http://www.federalist.com/histdocs/sesec.htm; Virginia op 17 april 1861 (zie 
http://www.wvculture.org/history/statehood/ordinanceofsecession.html) 
1186 Te vinden op http://www.civilwarhome.com/csconstitution.htm in vergelijking met de GW van 1787. 
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In het Noorden (de "Union") waren de Democrats sterk tegen een militair ingrijpen tegen het 
Zuiden1187, maar de Republicans voorstander van een militaire verovering van dat Zuiden, en 
zij hadden de meerderheid. Na een bloedige oorlog (700.000 doden, overigens in overgrote 
meerderheid blanken) werden de Confederates militair verslagen door de “Union” (de 
Noordelijke staten) (1865). 
 
Tijdens de oorlog had president Lincoln reeds op 22 september 1862 een proclamatie gedaan 
dat vanaf 1 januari 1863 alle slaven in gebieden die in rebellie waren tegen de Union 
automatisch vrij zouden zijn (the Emancipation proclamation1188). Bij de inwijding van de 
begraafplaats van Gettysburg in november 1863 stelde Lincoln in een korte, doch beroemde 
toespraak (the Gettysburg Address)1189, dat de Grondwet een belofte inhield om gelijkheid te 
brengen, wat natuurlijk een nieuwe interpretatie was van die Grondwet (die destijds zeker niet 
in dezelfde zin bedoeld was). Na de burgeroorlog werd aan de grondwet het XIIIe 
amendement toegevoegd dat de volledige afschaffing van de slavernij inhield (wat de vrijheid 
betekende voor ca. 4 miljoen ex-slaven). Dit betekende de "emancipatie" voor ca. 4 miljoen 
zwarte slaven. 
                                                
1187 Nog in 1863 namen zij op een congres in Albany de "Albany resolves" aan, resoluties waarbij Lincoln 
verweten werd de grondwet te schenden. Lincoln liet overigens duizenden tegenstanders van oorlog in het 
Noorden arresteren en schortte in strijd met de grondwet een reeks burgerrechten op met een beroep op de 
oorlogstoestand. 
1188 http://www.federalist.com/histdocs/emancipation.htm of http://www.yale.edu/lawweb/avalon/emancipa.htm. 
Merk de hypocrisie op van het feit dat de slaven in de niet afgescheurde staten (Kentucky, Missouri, Delaware 
en Maryland) of door het Noorden beheerste gebieden, in totaal 750.000, niet van de proclamatie konden 
genieten en dus nog niet vrijkwamen (dat gebeurde pas na de oorlog); het klopt wel dat Lincoln daartoe geen 
bevoegdheid had, aangezien dit ene grondwetswijziging vereiste, en deze opnam in zijn verkiezingsprogramma 
bij zijn herverkiezing in 1864. 
1189 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/gettysburg.htm. 
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7.4.1.4.3.  Nieuwe regels na de burgeroorlog 

i. De Reconstruction in het algemeen 
 
Na de dood van (moord op) Lincoln (april 1865) probeerde zijn opvolger president Johnson 
door mildheid tegenover het Zuiden te verzoenen en stelde slechts beperkte eisen voor hun 
terugkeer in de Union (zo duldde hij de zgn. black codes, wetboeken van zuidelijke staten die 
de rechten van zwarten inperkten).  
 
Een republikeinse meerderheid in het Congres wilde de federale macht echter vergroten en het 
Zuiden radicaal aanpakken (de zgn. Radical Reconstruction): het stemde (tegen de president 
in) in 1866 de Civil Rights Act waarbij allerlei vormen van discriminatie (met name op basis 
van huidskleur) verboden werden; enkele maanden later werd door het Congres een XIVth 
Amendment ter goedkeuring voorgelegd aan de staten, dat aan de Civil Rights Act de 
ontbrekende grondwettelijke basis zou geven (zie hieronder). Het werd door alle zuidelijke 
staten behalve Tennessee verworpen en later onder dwang geratificeerd (vandaar is de 
geldigheid van het XIVth Amendment door zuiderse staten lang betwist geweest). De 
Reconstruction Act van 1867 regelde een militaire bezetting van het Zuiden in 5 disctricten en 
organiseerde verkiezingen (met stemrecht voor zwarten) voor parlementen in de zuiderse 
staten die nieuwe grondwetten zouden opstellen. Ook werd de bevoegdheid van federale 
rechtbanken sterk uitgebreid (en dus die van de statelijke rechtbanken ingekrompen) 
(invoering van het "right of removal" in 1875, d.i. mogelijkheid voor een federale rechtbank 
om op verzoek van een partij aan zich te trekken vanuit een statelijke rechtbank). 

ii. Het XIVth Amendment aan de grondwet 
 
Het genoemde XIVth Am. (1868) bepaalt in S. 1 met name: “nor shall any State deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within 
its jurisdiction the equal protection of the laws.” Gelijkaardige bepalingen in de Bill of Rights 
(de eerste 10 Amendments) werkten immers enkel tegen de federale overheid (dat was ook zo 
aanvaard door het Supreme Court, o.a. in het arrest Barron v. Mayor of Baltimore uit 
18331190). Hoewel de federale Bill of Rights veel meer uitgewerkt is dan het XIVth 
Amendment, S. 1 heeft de Supreme Court het laatste in de loop van de 20e eeuw zo ruim 
uitgelegd dat het tegen de deelstaten ongeveer dezelfde grondrechtenbescherming biedt als de 
eerste 10 Amendementen bieden tegen de federale overheid (men spreekt van de 
"incorporation" van Amendementen 1 tot 10, of toch de meeset daarvan in Amendement 14). 
De incorporatie van de Bill of Rights in het XIVe Am. geschiedde evenwel nog niet in de 19e 
eeuw1191 (sommige van de eerste 10 amendementen zijn overigens in hun letterlijke betekenis 
enkel toepasbaar tegen de federale overheid1192). Wel heeft men altijd aanvaard dat het XIVth 
Am. inhield dat de fundamentele vrijheden en procedurele grondrechten ook jegens de staten 
zouden gelden (bv. recht op eigendom en testeervrijheid, recht op een jury, 
woonstbescherming, enz.). En in het arrest Yick Wo t. Hopkins uit 18861193 breidde het 
Supreme Court de bescherming tegen de staten uit naar niet-staatsburgers op het territorium 
van de VS. 
 
                                                
1190 http://laws.findlaw.com/us/32/243.html 
1191 Zie met name de arresten van het Supreme Court in de Slaughterhouse cases (1873), 83. U.S. 36 =  
http://laws.findlaw.com/us/83/36.html. 
1192 Zo was de bepaling van het 1st Amendment die een verbod op een "established religion" inhield, 
oorspronkelijk duidelijk enkel bedoeld voor de federale overheid. 
1193 http://laws.findlaw.com/us/118/356.html. 
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Omgekeerd bevatte het XIVe amendement een equal protection clause, d.i. een zekere vorm 
van non-discriminatiebeginsel, wat in de Bill of Rights tegen de federale overheid ontbrak 
maar op zijn beurt daarin werd geïncorporeerd vanuit het XIVe Am. Ook dit werd nog niet 
aanvaard in de 19e eeuw: het Supreme Court verklaarde delen van de Civil Rights Act en 
andere wetten ongrondwettig wegens bevoegdheidsoverschrijding door de federale overheid 
(1876, 1883).  
Vergeleken met laat-20e-eeuwse wetten is de Civil Rights Act 1866 een wet die duidelijk 
gericht is op gelijke individuele rechten. Het is een "liberale" wet, die vooral gelijke vrijheden 
voor iedereen garandeert: vrijheid om te huwen, contracten te sluiten, arbeid te verrichten, 
beroep uit te oefenen, eigendom te verwerven en over te dragen, te erven, te  procederen en te 
getuigen. Vergeleken daarmee is de Civil Rights Act van 1964 een stuk socialistischer. 
 
- Het XIVth Amendment section 1 bevat verder voor het eerst1194 een federale regel van 
nationaliteitsrecht (nl. in beginsel verkregen door de plaats van geboorte); voorheen was het 
nationaliteitsrecht iets dat uitsluitend door deelstatelijk recht werd bepaald (en was men een 
burger van de VS doordat men een burger was van een van de staten). In beginsel bouwde het 
XIVth Amendment op dit punt gewoon voort uit de regel die sinds de 17e eeuw in het 
common law werd ontwikkeld, met dien verstande dat door de uitbreiding van de regel alle 
ex-slaven staatsburger werden (section 1 was eigenlijk de reactie van de grondwetgever op het 
arrest-Dred Scott), en meer in het algemeen iedereen die “subject to the jurisdiction of the 
US” was. Daarmee bleven de “Indianen” die in autonome gebieden leefden (en daarmee ook 
niet aan de Amerikaanse belastingen onderworpen waren) wel uitgesloten van 
staatsburgerschap (zij moesten wachten tot 1924). 
 
- Section 4 van het XIVth Am. maakte de toekenning van schadevergoeding wegens de 
emancipatie van een slaaf onmogelijk. 

iii. het XVth Amendment aan de grondwet 
 
Tenslotte volgde er nog het XVth Amendment (1870), dat stemrechtbeperkingen gegrond op 
ras of huidskleur verbood, waardoor het stemrecht dus in beginsel werd ingevoerd voor alle 
mannen (onder voorbehoud van de verdergaande discriminatie van de autochtone volkeren, en 
met miskenning van vrouwenstemrecht, dat niet werd opgelegd; de zwarte stemmen 
daarentegen waren vitaal voor de Republicans om aan de macht te blijven; andere 
voorwaarden voor stemrecht dan ras of huidskleur konden wel nog worden opgelegd). Deze 
bepaling werd verder strafrechtelijk gesanctioneerd door middel van de Enforcement Acts van 
1870 en 1871, waardoor een hele reeks misdrijven tot "federal crimes" gepromoveerd werden 
(en dus bevoegdheid werden van de federale overheid in plaats van die van de staten) (zo 
werd gevangenisstraf gezet op eenieder die zwarten verhinderde te gaan stemmen1195). 

iv. Einde van de reconstruction (1877) 
 
Vanaf 1873 ontstond er in het Noorden een zware economische crisis; de Republicans 
verloren veel invloed en in de Zuidelijke staten kwamen de Southern Democrats aan de macht 
(door hen Redemption, verlossing, genoemd), die de emancipatie van zwarten minimalistisch 

                                                
1194 Er was wel reeds een federale wet in verband met nationaliteit uit 1790, maar die was louter aanvullend t.a.v. 
het common law van de staten. 
1195 De wet was vooral gericht tegen de enkele jaren eerder opgerichte Ku Klux Klan, waarvan het belangrijkste 
doel was om de zwarten te verhinderen deel te nemen aan verkiezingen, en die daarbij bepaalde vormen van 
terrorisme niet schuwde. 
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interpreteerden en toepasten. De militaire bezetting en de reconstruction eindigden in 1877 
(“Compromise of 1877”1196). Het Zuiden bleef economisch zwak, raciaal verdeeld en 
ingeslapen tot in de jaren 1960  (“era of Jim Crow”). 
 
De periode nadien, tot ca. 1900 staat bekend als de Guilded Age, met opnieuw een sterke 
economische ontwikkeling (althans in het Noorden). 
 
Het Supreme Court aanvaardde overigens dat rassenscheiding toegelaten was voor zover er 
gelijkwaardige diensten werden verleend aan alle bevolkingsgroepen (de separate but equal-
doctrine van het arrest Plesny v. Ferguson uit 18961197, waarin het Hof oordeelde dat het 14e 
Amendment "could not have been intended to abolish distinctions based upon color" of om 
met dwang "a commingling of the two races unsatisfactory to either" tot stand te brengen. 
 
7.4.1.5.   Wijzigingen aan het grondwettelijk stelsel en uitleg van de grondwet in het begin 
van de 20e eeuw. 
 
Het begin van de 20e eeuw is ook bekend als de zgn. Progressive Era (ca. 1900-1917), 
doelend op vooral economische vooruitgang (de Republican party bleef grotendeels aan de 
macht (tot de verkiezingen van 1932) en was vanaf 1896 vooral een partij die de 
odnernemingen verdedigde). Voor de economische ontwikkelingen, zie de bespreking verder 
onder (mededingingsrecht).  
 
In het begin van de 20e eeuw ontstond een eerste golf van democratische hervomingen op het 
vlak van de deelstaten, waarbij vooral in het Westen vormen van directe democratie werden 
ingevoerd, te beginnen met South Dakota (1898) en Oregon (1902, niet toevallig een staat met 
redelijk wat Zwitserse immigranten)1198. In het oosten en op federaal vlak brak dit echter niet 
door. 
 
Op federaal vlak werden in het begin van de 20e eeuw werden nog enkele 
grondwetswijzigingen doorgevoerd, zoals: 
- de uitbreiding van de federale belastingbevoegdheid, waardoor federale 
inkomstenbelastingen konden worden ingevoerd (XVIth Am. 1913, geldigheid betwist), dit 
als reactie op het ongrondwettig verklaren in 18951199 van de in 1894 ingevoerde 
inkomstenbelasting van 2%; 
- de rechtstreekse verkiezing van senatoren (XVIIth Am. 1913, geldigheid betwist). 
- verplichte invoering van gelijk stemrecht voor mannen en vrouwen (XIXth Am. 1920);  
 
De belangrijkste wijzigingen in de 20e eeuw betreffen echter de jurisprudentiële interpretatie 
van de grondwet, met name de strengere grondrechtenbeoordeling tegen de wetten van de 
staten en de ruimere interpretatie van de federale bevoegdheden (zie infra). 
 
                                                
1196  Dat niet in het Congres werd onderhandeld, maar achter de schermen; de Democrats zouden de betwiste 
verkiezing van (de republikeinse)  president Rutherford erkennen in ruil voor het einde van de Reconstruction. 
1197 http://www2.law.cornell.edu/cgi-bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t9809}?. Het betrof een wet uit 
Louisiana die gescheiden treinwagons voorschreef, en die niet strijdig met de grondwet werd geoordeeld. 
1198 Zie William RAPPARD, 'The initiative, referendum and recall in Switserland', in 43. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science (1912)  p.110; Andreas GROSS, "Direkte Demokratie in Gliedstaaten 
der USA. Reformwelle vor 100 Jahren, Parallelle zur Schweiz", Neue Zürcher Zeitung, 14 augustus 1999, in 
nederlandse vertaling op http://www.andigross.ch/html/site9001.htm. Invloedrijk in de VS was het boek van de 
New Yorkse journalist gebaseerd op zijn reizen in Zwitserland, John SULLIVAN, Direct Legislation by the 
Citizenship through the Initiative & Referendum (1890). 
1199 In het arrest van het Supreme Court in de zaak Pollock t. Farmers' Loan and Trust Co II. 
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Vanaf het begin van de 20E eeuw begon er ook een periode van judicial activism, waarbij het 
Supreme Court véél méér in de Grondwet ging lezen dan voordien (zij het dat de ideologische 
richting van dit activisme in de loop van de 20e eeuw veranderde ...). In de eerste 3 decennia 
ging het Hof vooral de economische vrijheid (o.m. de contractsvrijheid) als een 
grondwettelijk recht beschermen tegen restrictieve wetten van de staten zowel als de federale 
overheid. Beroemd is de zaak Lochner v New York (1905)1200, waar een statelijke wet die de 
arbeidsduur in bakkerijen inperkte ongrondwettig werd verklaard. De grondwettelijke basis 
hiervoor was zeer dun, de contractsvrijheid (liberty of contract) werd immers gelezen in het 
gebruik van het woord vrijheid (liberty) in het algemeen in het XIVe Amendment (of het 
leerstuk van de zgn. substantive due process). In die periode (ca. 1900 tot 1937) was de 
rechtspraak van het Supreme Court sterk gericht op "free enterprise" en de bescherming 
daarvan zowel tegen de federale overheid als de deelstaten (deze rechtspraak was dus géén 
bescherming van de rechten van de staten tegen de federale overheid). 
 
Vanaf 1925 ging het Supreme Court ook veel meerlezne in het 14th Amendment dat 
beperkingen oplegt aan de staten, dit door middel van de genoemde incorporation doctrine; zo 
werd in het arrest Gitlow v. New York1201 het verbod om free speech te beperken ook 
toegepast op de staten 'in plaats van enkel de Union). 
 
Door een grondwetswijziging van 1919 werd vanaf 1920 Amerika “drooggelegd”, d.i. een 
alcoholverbod ingevoerd (“prohibition”). Na heroïsche taferelen en een reusachtige zwarte 
markt die het alcoholverbruik de facto deed stijgen en criminaliteit in de hand werkte, werd 
het weer afgeschaft in 1933 door het XXIth Amendment, met behoud van de bevoegdheid van 
de afzonderlijke staten om een alcoholverbod te handhaven1202. In de jaren '20 kwamen er ook 
andere door evangelische christenen geïnspireerde deelstaatwetten, zoals de beroemde Butler 
Act 1925, die leidde tot het "apenproces" (Monkey trial) van 19251203. Ze waren het product 

                                                
1200 (1905), 198 U.S. 45 = http://laws.findlaw.com/us/198/45.html. Zie voordien reeds het arrest Allgeyer v. 
Louisiana (1897), 165 U.S.578  = http://laws.findlaw.com/us/165/578 over de vergunningsplicht voor 
verzekeraars. In de zaak Lochner was er een dissenting opinion van Justice Holmes, die het judicial activism 
waarbij een welbepaalde politieke optie werd doorgedrukt, heftig bekritiseerde. 
1201 http://supreme.justia.com/us/268/652/case.html. 
1202 Intussen was de georganiseerde misdaad goed uitgebouwd (amerikaanse maffia), en dit bleef zo tot in de 
jaren '50. Zie voor die geschiedenis het boek van Thomas REPPETTO, American Mafia: a History of its Rise to 
Power, 2004. 
1203 Het proces vond plaats in juli 1925 in Dayton, Tennessee, tegen een interim-leraar die de evolutieleer zou 
hebben onderwezen en daarmee een overtreding had begaan die beboet werd door de Butler Act van Tennessee 
van 21 maart 1925 (die het verbood in openbare scholen de Darwinistische evolutieleer te doceren, omdat ze 
tegen de Bijbelse scheppingsopvatting inging). Anders dan wel eens verteld wordt, was het proces uitgelokt door 
de tegenstanders van die wet om een princiepsbeslissing te bekomen; de klacht was in samenspraak met de 
beklaagde ingediend door een vriend van hem. Onmiddellijk na de publicatie van de wet had de ACLU 
(American Civil Liberties Union) een oproep gedaan om een leraar te vinden de bereid was daarvoor terecht te 
staan. De indiener van de klacht probeerde op die manier het stadje Dayton in de nationale belangstelling te 
krijgen om commerciële redenen. Gegeven de publiciteit bood oud-presidentskandidaat (voor de Democrats) 
William Bryan sr. zich aan als een van de advocaten voor de vervolgende partij en de atheïstische advocaat uit 
Chicago C. Darrow als advocaat voor de verdediging. De tegenstanders hadden het proces met name uitgelokt, 
omdat de wet wet in feite niet werd toegepast: Scopes had niets anders gedaan dan les gegeven uit het door de 
staat Tennessee zelf goedgekeurde handboek biologie (HUNTER, Civic biology). De in eerste aanleg 
uitgesproken boete werd door het Supreme Court verbroken wegens een procedurefout, en de eisers hebben de 
procedure niet verdergezet. Hoewel vandaag vaak wordt gesteld dat dit apenproces het anti-evolutionsime een 
zware slag toebracht, moet worden vastgesteld dat de wetgeving tegen de evolutietheorie in de een reeks 
Amerikaanse deelstaten eerst na dit proces goed op gang kwam (er werden in 14 bijkomende staten wetten 
aangenomen). Het is pas in de jaren '60 dat daar echt verandering in kwam. De Butler Act bleef officieel in 
werking tot 1967 (tekst op http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/tennstat.htm). Een 
gelijkaardige wet in Arkansas uit 1928 werd uiteindelijk in 1968 ongrondwettig verklaard door het US Supreme 
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van een volksbeweging tegen de stijgende impact van de technocratie op het traditionele 
leven. 
 
In de jaren 1920 werd ook de immigratie zwaar beperkt door quotawetten, de Immigratiion 
restriction Act van 1921 en de Johnson-Reed Immigration Act van 1924, met voor Europese 
migranten quota per nationaliteit beperkt tot 2% van de reeds in 1890 in Amerika wonende 
personen van die nationaliteit, en nog strengere beperkingen voor de meeste niet-Europese 
migranten. 
 
7.4.1.6.  Van New Deal en Great Society. 
 
In 1929 begon de "Great Depression" (economische depressie begonnen met de beurscrash 
van 24 oktober 1929, Black Tuesday) met een dieptepunt begin 1933. Onder president Hoover 
kwam er in 1932 een federal Loan Bank Act om woningbezit terug betaalbaar te maken en 
een Emergency Relief and  Construction Act (ERA). Begin 1933 kwamen de progressieve 
liberalen politiek aan de macht met de overwinning van president F.D. Roosevelt1204 en zijn 
Democratic Party (een colaitie van zeer uiteenlopende groepene tegen de Republicans). Deze 
had een sterke federale sociale politiek beloofd had onder de naam “New Deal” en een belofte 
van een “Great Society”1205.  
 
Zo begon hij met de uitbouw van een sociale zekerheid (o.m. de Social Security Act van 14 
augustus 1935). Ook kwam er in 1934 een belangrijk keerpunt in de rechtspositie van de 
autochtone “Indiaanse” volkeren met de Indian Reorganization Act (zie verder). 
 
Na eerst op de rem te hebben gestaan, werd de grondwettigheid van het grootste deel van de 
“New Deal” – en met name de bevoegdheid van zowel de staten als de federale overheid 
daartoe - door het Supreme Court aanvaard vanaf 1937, op de eerste plaats door inbreuken op 
de contractsvrijheid door de staten te aanvaarden1206, een duidelijke ommekeer ten aanzien 
van het arrest-Lochner1207, en vervolgens door ook de federale bevoegdheid tot soortgelijke 
maatregelen te aanvaarden1208. Daardoor verviel de bijzondere bescherming van de 
                                                                                                                                                   
Court in Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 = http://laws.findlaw.com/us/393/97 = 89 S.Ct. 266 = 21 L.Ed.2d 
228 = http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/epperso.htm. 
1204 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), president 1933-1945. 
1205 In hoeverre er gelijkenissen zijn tussen de politiek van Roosevelt en die van het fascisme van Mussolini en 
het nationaal-socialisme wordt onderzocht in W. SCHIVELBUSCH, Entfernte Verwandtschaft, Hanser Verlag 
München 2005; En. versie Three New Deals Roosevelt's America, Mussolini's Italy, Hitler's Germany, 
Metropolitan Books 2006. 
1206 West Coast Hotel Co. v. Parrish (1937), 300 U.S. 379 = http://laws.findlaw.com/us/300/379 (een wet van de 
staat Washington die minimumlonen oplegde). Daarbij heeft ook meegespeeld dat intussen de samenstelling van 
het Hof was gewijzigd en Roosevelt dreigde verder in te grijpen in die samenstelling met de aankondiging van 
zijn "court package plan". Het is niet duidelijk of het arrest reeds geschreven was voor de aankondiging van dat 
plan, maar het was bij de rechters in ieder geval wel al duidelijk dat Roosevelt de intentie had in te grijpen. De 
switch van een van de libertaire rechters naar de tot dan minoritaire linkerzijde was de "switch in time that saved 
nine". 
1207 De hedendaagse voorstanders van die radicale libertarisch-conservatieve politiek zeggen dan ook dat men in 
1937 de Grondwet in ballingschap heeft gestuurd, en willen terug naar die pre-1937 "Constitution in exile". 
1208 National Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Corp. (1937), 301 U.S. 1  = 
http://laws.findlaw.com/us/301/1 = http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/jonesnlrb.html, op 
grond van een ruime interpretatie van de “interstate commerce clause”. Later volgde het arrest Carolene 
products co v. US (1955),  304 U.S. 144 = http://laws.findlaw.com/us/304/144, dat er op neerkwam dat het 
hooggerechtshof de bevoegdheid aanvaardde voor eigenlijk elke economic regulation, tenzij ze manifest 
onredelijk was. De bescherming van de economische vrijheid werd sindsdien veel "marginaler" getoetst dan de 
bescherming van andere fundamentele vrijheden; in Carolene werd reeds aangekondigd dat een strict scrutiny 
wel op zijn plaats was voor wetten gericht tegen welbepaalde relogieuze of andere minderheidsgroepen. 
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economische vrijheden. De vroegere strenge toets van beperkende regels aan de hand van een 
noodzakelijkheidstoets werd vervangen door een veel laksere toetsing aan de persoonlijke 
vrijheid in het algemeen (de "basis rational test") gekoppeld aan een vermoeden van 
grondwettigheid. 
 
Ook kreeg de federale overheid een feitelijke economische – veeleer dan juridische – macht 
over de staten door deze afhankelijk te maken van federaal geld, dat slechts werd toegekend 
aan die staten die de door de federale overheid gewenste wetten maakten (bv. werd gedurende 
een bepaalde periode geen federaal geld voor wegenbouw toegekend aan staten die geen 
snelheidsbeperking invoerden). Op deze wijze werd het “Dual federalism” (aparte 
bevoegdheidssferen voor federale overheid en staten) grotendeels vervangen door een 
“Cooperative federalism” (met sterk overlappende bevoegdheden). 
 
Roosevelt kon 13 jaar aan de macht blijven, tot een grondwetswijziging dit verbood; hij had 
ook de kans niet minder dan 9 Supreme Court rechters te benoemen en dus de rechtspraak 
grondig bij te sturen in sociaaldemocratische zin. Met Franklin D. Roosevelt begon ook een 
periode waar de president dominanter werd dan het Congres, waar het voordien bijna steeds 
omgekeerd was geweest. Dit geschiedde onder meer door de uitbouw van gespecialiseerde 
bureaucratieën met een uitgebreide staf mensen. Vanaf de jaren zeventig1209 ging het Congres 
de macht van de president terug wat meer beperken. 
 
7.4.1.7.  Een periode van (links-)"liberale" dominantie. 
 
Na de 2e wereldoorlog volgden nog enkele grondwetswijzigingen: 
- verbod voor een president om meer dan 2 x verkozen te worden (XXIIth Am., 1951, als 
reactie op de te lange termijn van Franklin Roosevelt);  
- verbod op beperkingen van stemrecht wegens niet-betaling van belastingen (XXIVth Am. 
1964); 
- verplichte invoering van stemrecht vanaf 18 jaar (XXVIth Am. 1971).  
 
De na-oorlogse periode bleef tot ca. 1980 politieke gedomineerd door de ideologie van het 
amerikaanse “liberalism”, met verwerping van conservatisme zowel als het meer radicale 
socialisme, en met een geloof in de maakbaarheid en verbeterbaarheid van de samenleving 
door social engineering en toepassing van sociaalwetenschappelijke theorieën. Vanaf de jaren 
’50 (onder het voorzitterschap van Chief Justice Warren, 1953-1969)1210 ging het Supreme 
Court op basis van het XIVth Amendment, de wetten van de Staten en de federale overheid 
terug strenger gaan toetsen. De neutraliteit werd op nieuw verlaten, maar nu helemaal niet 
meer om een duidelijker bescherming te geven aan de economische vrijheid maar in tegendeel 
om social rights door te drukken tegen de wetgevers in.  
 
Zo sneuvelden heel wat deelstaatwetten die bepaalde vormen van rassendiscriminatie in stand 
hielden, bv. de gescheiden scholen voor blank en zwart (Brown v. Board of Education of 
Topeka, in 19541211; tot dan had het Supreme Court zoals gezegd aanvaard dat 
rassenscheiding toegelaten was voor zover er gelijkwaardige diensten werden verleend aan 
alle bevolkingsgroepen (de separate but equal-doctrine van het arrest Plesny v. Ferguson uit 
1896). Om de toegang van zwarte studenten in de praktijk af te dwingen diende evenwel nog 
                                                
1209 Hoewel president Richard Nixon (1968-1974) doorgaans beschouwd wordt als een conservatief, is er precies 
onder zijn bewind nog een grote toename geweest van de federale macht en verdere uitbouw van een centraal 
overheidsapparaat. 
1210 Earl Warren (1891-1974). 
1211 17 mei 1954, 347 U.S. 483 = http://laws.findlaw.com/us/347/483. 
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jaren het leger te worden ingezet (Little Rock (Arkansas) 1957, Oxford (Mississippi) 1963). 
In Cooper v. Aaron (1958) gaf het Supreme Court een schoolbestuur in Arkansas gelijk dat op 
grond van het arrest) Brown tot desegregtaie was overgegaan en daarbij in conflict kwam met 
de gouverneur van de staat1212; in dat arrest besliste het Supreme Court dat alle 
overheidsorganen verplicht zijn de arresten van het Supreme Court te volgen, ook in andere 
gelijkaadrige zaken als de eerder besliste zaak (judicial supremacy). Ook sommige 
achterpoortjes werden gesloten: zo werd een wet van Viorginia ongrondwettig verklaard die 
publieke scholen gewoon afschafte en subsidies gaf voor private scholen, omdat het in casu 
een maatregel was om segregatie te bestendigen1213. 
 
In de jaren '60 kwam er een stroomversnelling met de beweging voor meer burgerrechten 
voor de zwarte bevolking (onder leiding van onder meer Martin Luther King1214). Enerzijds 
kwamen er wetten die het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel concretiseerden, zoals de Voting 
Rights Act van 1965 die discriminerende beperkingen aan het kiesrecht (veelal in Zuidelijke 
Staten om zwarten zo mogelijk te weren) verbood. Het leidde in de jaren ’60 en ’70 ook tot 
maatregelen op grote schaal om de “emancipatie” van achtergestelde bevolkingsgroepen 
(vooral de zwarten) te bevorderen, zoals affirmative action (positieve discriminatie) in het 
onderwijs en bedrijfsleven1215, “busing” (voluit "desegregation busing", de bevolking van de 
openbare scholen verplicht samenstellen uit verschillende wijken met onderscheiden 
bevolking, waarbij de kinderen desnoods verplicht per bus naar een school aan de andere kant 
van de stad werden gezonden; dit werd vanaf de jaren '70 tot einde van de jaren '90 
georganiseerd door de stedelijke onderwijsadministratie in een reeks steden; de forced busing 
werd toen door de rechtspraak toegestaan1216; intussen wel achterhaald door recente 
rechtspraak), e.d.m. De nieuwe Civil Rights Act 1964 ging veel minder uit van gelijke rechten 
voor iedereen, en beoogde de bestrijding van feitelijke ongelijkheid door bepaalde categorieën 
personen een verbod op te leggen om te discrimineren (bv. werkgevers, verhuurders, ...); in 
die zin voerde het juridische ongelijkheid in in de vorm van  zgn. positieve discriminatie. 
Deze poging tot social engineering op grote schaal had als keerzijde dat hele 
bevolkingsgroepen in een systeem van afhankelijkheid van welzijnsuitkeringen werd 
gehouden. 
 
Ook op veel andere vlakken werd aan rechterlijk activisme (judicial activism) gedaan ten 
gunste van nieuwe soorten rechten, zoals bv.: 
- een verstrenging van de scheiding van kerk en staat en het verder terugdringen van 
godsdienst uit de publieke sfeer, met een princiepsarrest uit 19401217 en verdere uitwerking in 

                                                
1212 12 september 1958, Cooper v. Aaron, http://laws.findlaw.com/us/358/1.  
1213  Griffin v. Prince Edward Country School Board, 377 US 218 (1964) = http://laws.findlaw.com/us/377/218. 
. 
1214 Beroemd is vooral zijn rede "I have a dream" in Washington op 28 augustus 1963 (o.a. op 
http://federalistpatriot.us/histdocs/HaveDream.htm). 
1215 Oprichting van een Committee on Equal Employment Opportunity door president Kennedy in 1961, de Civil 
Rights Act van 2 juli 1964 onder president Johnson, die in beginsel een antidiscriminatiewet was maar eigenlijk 
de grondslag vormde voor de zgn. positieve discriminatie van achtergestelde groepen. De keuze van de 
noordelijke democraten voor dit beleid leidde er overigens toe dat in de zuidelijke staten de democraten hun 
macht verloren aan de republikeinen. 
1216 Een van de neveneffecten was een drastische stadsvlucht van "blanke" families met kinderen uit die steden 
dan wel uit het publiek naar het privaat onderwijs (zo vormen de zwarten en Hispanics 40 % van de bevolking 
van Boston, maar 86 % van de kinderen in het openbaar onderwijs; cijfers van het jaar 2000). 
1217 Everson v. Board of Education (1947), 330 U.S. 1 = http://laws.findlaw.com/us/330/1.html. In deze zaak 
werd de "Establishment clause" van het 1st Amendment via de omweg van het XIVe Amendment integraal 
toepasselijk verklaard tegen de deelstaten. De concrete maatregel echter, namelijk het subsidiëren van vervoer 
naar private scholen (waaronder ook maar niet alleen katholieke) werd niet ongrondwettig verklaard.  
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de zaak Lemon v. Kurtzman (1971)1218 - waarvan de criteria sinsdien de "Lemon test" worden 
genoemd -, en toepassingen in het verbod op het gebed in openbare scholen (19611219); de 
ongrondwettigverklaring van wetten die verbieden de Darwinistische evolutietheorie te 
onderwijzen (1968)1220; 
- een reeks arresten die beperkingen aan de individuele vrijheid gegrond op ethische en 
religieuze opvattingen sterk afbouwden, te beginnen met het arrest Griswold v. 
Connecticut1221 (1965) en culminerend1222 in het beruchte arrest in Roe v. Wade1223 (1973) 
over het grondwettelijk recht op abortus gedurende de eerste drie maanden van de 
zwangerschap, dat door de staten (in casu Texas) niet mag worden beperkt (terwijl de 
grondwet hierover zeer duidelijk helemaal niets zegt)1224 en het arrest Lawrence v. Texas 
(2003) over de ongrondwettigheid van een sodomieverbod1225. 
 
In plaats van de lakse "basis rational test" werden wetten die deze nieuwe rechten inperkten 
onderworpen aan een veel strengere "strict scrutiny test"; de inperking kan enkel nog 
gerechtvaardigd worden door een compelling of overriding beleidsdoel van algemeen belang 
en dan nog slechts voor zover daarvoor geen minder beperkende maatregelen mogelijk zijn. 
Bij de toetsing van een wet aan het discriminatieverbod werd verduidleijkt dat deze strict 
scrutiny enkel geldt voor criteria die “suspect” zijn (nl. ras, huidskleur, etniciteit) of “quasi-
suspect” (nl. geslacht). 
 
Het zijn deze en andere uitspraken die de evangelische christenen (bijbelgetrouwen, religious 
right) tot een nieuw politiek activisme hebben gebracht vanaf het einde van de 20e eeuw1226. 
 

                                                
1218 Lemon v. Kurtzman (1971), 403 U.S. 602 = http://laws.findlaw.com/us/403/602.html  
1219 Abington Township School District v. Schempp, (consolidated with Murray v. Curlett) (17 juni 1963), 374 
U.S. 203 = http://laws.findlaw.com/us/374/203. In een eerdere zaak, Engel v. Vitale (1962), 370 U.S. 421 = 
http://laws.findlaw.com/us/370/421, was reeds strijdig verklaard met de grondwet dat de staat zelf de tekst van 
het gebed bepaalde dat in de scholen zou worden gebeden. 
1220 Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97= http://laws.findlaw.com/us/393/97 = 89 S.Ct. 266; 21 L.Ed.2d 228 = 
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/epperso.htm. 
1221 (1965), 381 U.S. 479 = http://laws.findlaw.com/us/381/479 (grondwettelijk recht op anticonceptiva voor 
gehuwden). Zie ook Eisenstadt v. Baird uit 1972, 405 U.S. 438 = http://laws.findlaw.com/us/405/438.html 
(grondwettelijk recht op anticonceptiva voor ongehuwden: het criterium “gehuwd zijn” werd niet relevant geacht 
voor de bevoegdheid van de wetgever – de Chief Justice dissented). 
1222 Cultuurhistorisch interessant is dat dit arrest de katholieken en protestanten tot gezamenlijk verzet heeft 
gebracht, daar waar beide groepen tot dan nog sterk tegenover elkaar stonden. Een van de belangrijkste figuren 
daarbij was E.H. Richard John NEUHAUS (1936-2009), hoofdredacteur van First Things. 
1223 401 U.S. 113 = http://laws.findlaw.com/us/410/113 = http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/ = http://www.tourolaw.edu/patch/Roe/. Jane Roe was een “juridisch pseudoniem”, de 
echte naam van de vrouw was Norma McCorvey. Later werd zij katholiek en een felle tegenstandster van 
abortus. 
1224 De Roe-rechtspraak hield m.b. in dater in het 1e trimester helemaal geen wettelijke beperkingen mochten, in 
het 2e trimester de staten de abortus mochten regelen in het belang van de gezondheid van de vrouw en in het 
derde semester zelf mogen beslissen welke beperkingen aan abortus gelden, behalve bij gevaar voor leven of 
gezondheid van de vrouw.  In het arrest Planned Parenthood v. Casey van 1992, 505 U.S. 833 = 
http://laws.findlaw.com/us/505/833.html werd dit enigszins aangepast in die zin dat tot aan het tijdstip van 
viability van de foetus de staten geen "undue burdens" mogen opleggen die het recht op abortus zouden 
inperken, en nadien zelf mogen beslissen welke beperkingen aan abortus gelden, behalve bij gevaar voor leven 
of gezondheid van de vrouw. 
1225 539 U.S. 558 (2003) 
539 U.S. 558 = http://laws.findlaw.com/us/539/558. 
1226 Vanuit de redenering dat wanneer de staat, en meer bepaald de rechters, zich meer en meer met het sociale 
leven gaat bemoeien en daar de religie verdrijft, de gelovigen dan moeten proberen de mars doorheen de 
instellingen  te maken om de politiek te veranderen. 
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7.4.1.8.  De conservatieve wending op het einde van de 20e eeuw 
 
Eerst op het einde van de 20e eeuw keerde het conservatisme – de bestrijder van de 
opvattingen van de liberals over de Great Society - als politieke (machts)factor terug1227. De 
New Deal had geleid tot een enorme bemoeienis van de federale overheid met de deelstaten 
en de samenleving; fundamenteel had ze niet geleid tot emancipatie van het grootste deel van 
de achtergestelde bevolkingsgroepen, die door de te sterke afhankelijkheid van overheidsgeld 
zelfs veeleer in een negatieve spiraal terechtkwamen. De afkeer van te grote federale 
bemoeienis was een van de hoofdredenen voor de verkiezing van bepaalde meer 
conservatieve presidenten zoals R. Reagan. Deze heeft in zijn “Executive order on 
federalism” van 26 oktober 19871228 het beleid van de federale overheid vrij drastisch beperkt. 
Deze Order werd door Clinton wel ingetrokken in 1998, maar anderzijds heeft Clinton het 
beleid van de federale overheid meer ingekrompen dan wie ook van zijn voorgangers.  
 
Op wetgevend vlak werd aan affirmative action (omgekeerde discriminatie) en quota-
systemen in het bedrijfsleven (vooral bij aanwervingen) een einde gemaakt door de Civil 
Rights Bill 1990. In Californië werd affirmative action geheel afgeschaft door een wet van 
1997 tot stand gekomen door een volksinitiatief (gestemd in 1996), in de staat Washington in 
1998. Affirmative action werd niet geheel verboden maar sterk aan banden gelegd in arresten 
van de Supreme Court, meer bepaald  betreffende gereserveerde kwota's op de 
arbeidsmarkt1229 en bij de toegang tot universiteiten1230 (zij het dat affirmative action als 
dusdanig niet werd toegestaan, maar wél het toelaten van anders nauwelijks 
vertegenwoordigde minderheden omwille van het nut van "diversiteit"). In 2007 besliste het 
Supreme Court dat ras in beginsel géén criterium kan zijn bij toegang tot scholen (ook met 
een voorbehoud voor "narrow tailored" diversiteitsbeleid)1231. 
 
Ook heeft het US Supreme Court1232 in recente uitspraken de bevoegdheid van de federale 
overheid iets beperkter uitgelegd, met name in United States v Lopez1233(geen federale 
bevoegdheid krachtens de interstate commerce clause voor de Gun-Free School Zones Act 
1990) en in United States v Morrison1234 (geen federale bevoegdheid voor de Violence 

                                                
1227 Daaraan ging natuurlijk een intellectuele vernieuwing van het conservatisme vooraf. Zie voor die 
geschiedenis een behoorlijk nederlandstalig overzicht in Hans VELDMAN & Theo PARLEVLIET, 
Spierballentaal & cowboylaarzen. Reagan, Bush I en Bush II in de context van het Amerikaanse conservatisme, 
uitg. Aspekt Soesterberg 2003. 
1228 O.a. op http://reagan2020.com/federalism.asp. 
1229 City of Richmond v. Croson, 23 januari 1989, http://laws.findlaw.com/us/488/469, en Adarand Constructors 
v. Penã, 12 juni 1995,  http://laws.findlaw.com/us/515/200.  
1230 Arresten Grutter t. Bollinger en Gratz van 23 juni 2003, http://laws.findlaw.com/us/539/306 (betreffende de 
University of Michigan). Eerder reeds werd positieve discriminatie ingeperkt in het arrest University of 
California v. Bakke van 28 juni 1978, http://laws.findlaw.com/us/438/265 = 
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0438_0265_ZS.html, waar een blanke kandidaat-
student geneeskunde niet werd toegelaten terwijl niet-blanken met veel lagere resultaten wel toegelaten waren. 
1231 Arrest Parents involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1  et al. van 28 juni 2007, 
http://laws.findlaw.com/us/000/05-908.html. 
1232 Van 1986 tot 2005 voorgezeten door William Rehnquist (° 1924 + 2005), rechter in het Supreme Court sinds 
1971, en tot voorzitter benoemd in 1986, en van conservatieve strekking. Sinds 2005 wordt het Hof voorgezeten 
door John Roberts. Ook de voorganger van Rehnquist, Warren Burger, voorzitter 1969-1986, wordt als een 
conservatief beschouwd, maar dat was zeker niet in alle materies het geval (hij behoorde tot de meerderheid in 
Roe v. Wade).   
1233 26 april 1995, 514 U.S. 549 = http://laws.findlaw.com/us/514/549 =  
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/93-1260.ZO.html. 
1234 120 S.Ct. 1740 (2000) = http://laws.findlaw.com/us/529/598. 
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Against Women Act 1994)1235 (sommigen spreken van de federalism revolution: tussen 1995 
en 2003 heeft het Supreme Court 33 federale wetten nietig geacht wegens 
bevoegdheidsoverschrijding). 
 
Bij nader toezien gaat het om minstens twee stromingen:  
- de "originalists" (bekendste vertegenwoordiger is opperrechter Antonin Scalia) die de 
grondwet willen uitleggen in zijn oorspronkelijke betekenis (als men die wil veranderen, is 
dat volgens hem de taak van de grondwetgever en niet van de rechter) en daarin geen rechten 
willen lezen die er niet in staan; zij verdedigen ingevolge daarvan ook een beperking van de 
macht van de federale overheid, veel minder een beperking van de macht van de staten1236; 
- de libertarische conservatieven die uit de grondwet een recht op contractsvrijheid, free 
enterprise en allerlei andere klassiek-liberale rechten tegen de overheid willen afleiden, zowel 
tot inperking van de federale overheid als die van de staten1237 (bekendste vertegenwoordiger 
is de Univ. of Chicago hoogleraar Richard Epstein)1238. In hun richting gaan enkele arresten 
van lagere rechtbanken die de inperking van de economische vrijheid door deelstaatwetten 
soms ongrondwettig verklaren1239; 
- een combinatie vinden we dan toch bij de libertartische originalists, zoals Barnett1240. 
 
Tenslotte is de aanwezigheid van de godsdienst in de publieke sfeer van de civil society, en 
met name de mogelijkheid tot subsidiëring van confessionele initiatieven zoals onderwijs en 
welzijnszorg (Faith-based initiatives) een van de belangrijkste strijdpunten bij het begin van 
de 21e eeuw. De reeds genoemde "Lemon"-test was daarvoor zeer streng: volgens die test 
diende elke handeling van de overheid a) een seculier doel te dienen, b) als direct gevolg 
religie noch bevoordelen noch benadelen en c) religieuze verstrengelingen voorkomen (zgn. 
hands-off benadering van de religie door de overheid). In enkele recentere arrest is deze test 
licht afgezwakt (bv. Zelman v. Simmons-Harris)1241. Ook verhindert dit niet dat in de sfeer 
van de overheid elementen van bovenconfessionele religie (de aanroeping van God bv., het 
gebed bij de opening van het parlementair jaar e.d.) aanwezig blijven. 
 
7.4.2.  Historische ontwikkeling van het privaatrecht. 
  

                                                
1235 Deze zaken zijn onder meer besproken door Chrusty H. DRAL and Jerry J. PHILLIPS, 'Commerce by 
another name - the Impact of United States v Lopez and United States v Morrison', 68. Tennessee Law Review 
2001. 
1236 Een goed overzicht van de originalist interpretatie van de Grondwet is E. MEESE III, M. SPALDING, D. 
FORTE e.a., The Heritage Guide to the Constitution, ook gedeeltelijk op 
http://www.heritage.org/about/bookstore/constitutionguide.cfm. 
1237 Sommigen noemen dit de "constitution in exile movement" naar een uitdrukking van een van de aanhangers 
ervan, nl. rechter Douglas Ginsburg, in de boekbespreking "Delegation running riot", in Regulation, Cato Review 
of Business and Governement, 1995, ook op http://www.cato.org/pubs/regulation/reg18n1f.html. 
1238 Bekendste werken: 'Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain (Harvard UP 1985); 
Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws (Harvard University Press, 1992), 
Simple rules for a complex world, Harvard UP 1995; Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical 
Liberalism (University of Chicago Press 2003). 
1239 Bv. Craigmiles v. Giles, 312 F 3rd 220 (2002) van het Court of Appeal van het 6th Federal Circuit, 
besproken door A. SANDERS in Minnesota LR 2003-2004, 668 v. (wet van Tennessee tot verbod op invoer van 
doodskisten door wie geen vergunning heeft van begrafenisondernemer). 
1240 R. BARNETT, Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton UP 2003. Barnett is 
hoogleraar aan Boston University. 
1241 Een systeem van school vouchers dat ook subsidiëring van private scholen inhield werd onder bepaalde 
voorwaarden aanvaard door het Supreme Court in Zelman, Superintendent of Public Instruction of Ohio  et al. v. 
Simmons-Harris et al. v. Goff, 27 juni 2002, http://laws.findlaw.com/us/536/639 = 
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-1751.ZS.html. 
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7.4.2.1.   Voor de onafhankelijkheid - receptie van het Engelse common law 
 
Overeenkomstig de hoger besproken regel in Calvin's case (1608) (zie hoger) gold in de 13 
Britse “kolonies” (dit waren historisch de delen van het land die “gekoloniseerd” waren door 
de vestiging van Europese settlors) in beginsel het Engelse recht zoals het gold op het tijdstip 
van de stichting van de kolonie, doch met de noodzakelijke aanpassingen, en de latere 
Engelse wetten voor zover ze uitdrukkelijk werden ingevoerd (zo bv. is algemeen aanvaard 
dat de Engelse Marriage Act 1753 nooit gegolden heeft in Amerika). 
 
In de praktijk was de invloed van dat Engelse recht eerst vrij beperkt. Amerika lag ver van 
Engeland, de contacten waren beperkt en bovendien verschilde de mentaliteit van de 
kolonisten erg van die in Engeland (het waren grotendeels mensen die uit Europa weg 
wilden). De Engelse maatschappij was dus sterk verschillend van die van de Amerikaanse 
kolonies, die grotendeels opgebouwd zijn door enerzijds religieuze secten, die op basis van 
religieuze begrippen hun lokale maatschappij organiseerden (bv. Massachusetts en 
Pennsylvania) (denk aan de Pilgrims (Mayflower), de Quakers, de Mennonieten, en vooral de 
Congregationalists), en anderzijds Nederlandse kolonisten met hun handelsgeest en geest van 
tolerantie uit de verenigde Provinciën. De eerstgenoemden organiseerden een sterk op 
religieuze opvattingen gebaseerde relatief egalitaire samenleving (in zekere zin een 
theocratie), de laatstgenoemden veeleer liberale samenlevingen. In New York bleef na 1662 
het nederlandse recht in grote mate gelden en pas later een zekere verengelsing ingezet; in 
1682/1683 kwam er een Charter of Libertyes and Privileges1242 (dus voor de Engelse Bill of 
Rights van 1689). In de 18de eeuw was er daarnaast ook een grote invloed van natuurrecht, 
rationalisme en Verlichtingsdenken. En niet overal waren Engelse of zelfs Britse settlors in de 
meerderheid. 
 
Elke kolonie had in beginsel zijn eigen rechtssysteem. In sommige was het land eigendom 
van de Britse Kroon, in andere niet (vgl. hoger de uiteenlopende statuten van de 13 kolonies). 
Er is bijvoorbeeld privé-eigendom, gemeentelijke eigendom en eigendom van de Kroon. 
 
Toch werd uiteindelijk toch omzeggens het hele Engelse recht, niet alleen van 1608, maar ook 
dat ontstaan tussen 1608 en 1776 minstens in theorie gerecipieerd, dit ten gevolge van de 
receptie in vooral de tweede helft van de de XVIIIe eeuw.  Dit gebeurde mede door de grote 
invloed van de Engelse doctrine, zoals Coke en Blackstone (Commentaries on the laws of 
England van 1765, eerste Amerikaanse druk 1772, en gedurende een eeuw erg invloedrijk in 
de VS), en meer in het algemeen door de toenemende invloed van professionele juristen 
boven leken en van de Universiteiten.  Van het Rooms-Hollandse recht van de Nederlandse 
kolonisten in New York (voorheen Nieuw Amsterdam) en omgeving (New Holland) bleef 
niets over, maar dat was mede het gevolg van een formele afschaffing ervan door de Engelsen 
(een uitzonderlijke maatregel), als straf voor de opstand en Engels-Nederlandse oorlog in de 
periode 1664-16741243. 
 
7.4.2.2.   Ten gevolge van de onafhankelijkheid 
 
Na de onafhankelijkheid verdwijnt de rechtsmacht van de Privy Council, maar de precedenten 
van voor die datum (dit is voor 4 juli 1776) bleven in de meeste Staten geldend recht. Zoals 

                                                
1242 Te vinden op o.m. http://www.montauk.com/history/seeds/charter.htm of 
http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=2308. 
1243 Daardoor ontstonden er een reeks praktische problemen, omdat de landinrichting gebaseerd was op het 
Rooms-Hollandse leenrecht, dat dan ook tot in de 19e eeuw invloed behield. 
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hoger uiteengezet, was er na 1776 in beginsel géén federale rechtsmacht die in plaats van de 
Privy Council de eenheid van het common law zou handhaven; wel kwam er na 1787 een US 
Supreme Court, doch dat is in beginsel niet bevoegd om uitspraak te doen over het common 
law (zie hieronder de discussie over de vraag of er ook een federal common law is).  
 
Toen in 1787 de “Proclamation line” van 1763 werd overschreden en het gebied ten 
Noordwesten van de Ohio werd opengesteld voor kolonisatie (in strijd met de beloften aan de 
inheemse volkeren), werd de rechtstoestand van dit gebied zoals gezegd geregeld in de 
Northwest Ordinance van 17871244. Daarin werd het opstellen van de regels van privaatrecht 
overgelaten aan de gouverneur of de rechters, met uitzondering van enkele regelingen 
waarvan geoordeeld werd dat het voor de sociale vrede was dat ze a priori vaststonden, 
namelijk de regels inzake eigendomsoverdracht tijdens het leven en bij versterf1245 (alsook het 
verbod op slavernij, behoudens teruggave van slaven uit slavenstaten aan hun eigenaars). 
 
7.4.2.3.    Mate van overleven van continentaal recht in de ex-Latijnse gebieden. 
 
In 1803 werd zoals gezegd Louisiana (met het hele Mississipi-hinterland) gekocht van de 
Fransen. Dit was een ceded of conquered colony en dus werd het Franse en/of Spaanse 
burgerlijk recht intact gelaten zoals het in 1803 gold.  
 
Kort nadien codificeerde de staat Louisiana het privaatrecht naar het model van de Code 
Napoléon (1808, herzien 1825 en 1870, later in 1993)1246 en voerde het een Code of Civil 
Procedure in (1825)1247, die vooral Franse, Spaanse en romeinsrechtelijke elementren 
incorporeerde. In de rest van het gebied (het binnenland ten Westen van de Mississipi), dat 
nauwelijks gekoloniseerd was (slechts enkele missieposten) had het Franse recht nooit echt 
een rol gespeeld en had het dan ook geen enkele invloed.  
 
Bij de latere uitbreiding verkregen de VS ook de vroegere Spaanse (of Mexikaanse) gebieden 
Florida en Texas en de gebieden waarin nadien de staten California, Utah, Nevada, Arizona, 
en New Mexico werden ingericht. Tot vandaag zijn daar (behoudens in Florida) nog veel 
sporen terug te vinden van Latijnse rechtsstelsels1248, zo bv. het bestaan van de wettelijke 
huwgemeenschap in het huwelijksvermogensrecht van de meeste Zuidwestelijke staten (met 
name in Texas, California, Arizona, New Mexico, Nevada). Het continentale recht breidde 
vandaaruit zelfs zijn invloed in beperkte mate uit naar staten die geen Spaanse kolonisatie 
hadden gekend, met name Washington en Idaho, die eveneens het stelsel van 
huwelijksgemeenschap en enkele andere “Latijnse” instituties invoerden. Deze “Latijnse” 
invloed bleef wel omzeggens beperkt tot het familierecht en familiaal vermogensrecht. Verder 
zijn ook de Spaanse regels inzake de onbeslagbaarheid van bepaalde goederen in een groot 
deel van de VS overgenomen; het is begrijpelijk dat migranten die vaak op de vlucht waren 
voor hun schuldeisers deze regels gaarne invoerden in nieuw gekoloniseerde gebieden in het 
Westen. 
 

                                                
1244 Te vinden op http://www.constitution.org/cons/northwes.htm of http://www.federalist.com/histdocs/nwo.htm 
1245 M. RHEINSTEIN & M.A. GLENDON, The law of descendent’s estates, Foundation Press Mineola N.Y. 
1971, 2. 
1246 De huidige versie is te vinden op http://www.legis.state.la.us/tsrs/toc.asp?level=1&lawbody=CC (3549 
artikelen). 
1247 Intussen vervangen door de nieuwe Code of Civil procedure 2001, zie 
http://www.legis.state.la.us/tsrs/toc.asp?level=1&lawbody=CCP 
1248 Puerto Rico werd pas in 1898 op Spanje veroverd  (nadat de Spaanse C.C. en andere wetboeken er reeds 
waren ingevoerd) en behield tot op vandaag een hoofdzakelijk Latijns rechtsstelsel. 
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Interessant is te zien dat het Spaanse recht ondanks de taalbarrière een behoorlijke invloed 
behouden heeft, en wel met name dankzij een geannoteerde Engelse vertaling van de 
“Instituten van Castiliaans recht” van Asso en Manuel uit 17711249, van de hand van rechter 
Lewis Johnston, in 1825 in Londen gepubliceerd en in 1839 in de VS herdrukt door Joseph 
White (federaal volksvertegenwoordiger uit Florida)1250. Dit boek had met name een grote 
invloed in Texas (waar tot 1840 Spaans recht gold). 
 
In Californië werd het tot dan toe geldende Mexicaanse recht formeel afgeschaft in 1850, 
behoudens enkele uitzonderingen waaronder precies het huwelijksgoederenstelsel1251, doch 
een reeks civielrechtelijke rechtsfiguren werden er wel ingevoerd door middel van de Civil 
Code van 1872 (waarover verder meer) (bv. de regels inzake roerende natrekking, consignatie 
bij schuldeiserverzuim, eigenhandig testament e.d.). 
 
7.4.2.4.   Negentiende eeuw, in het bijzonder de strijd om de harmonisatie 

7.4.2.4.1.  De codificatiestrijd 
 
In het midden van de 19de eeuw zijn er grote discussies geweest omtrent het al dan niet 
codificeren (codificatiestrijd). Er zijn duidelijke parallellen te trekken met de discussie die in 
Duitsland (reeds sedert 1815) en - in mindere mate - in Engeland plaatsvond. De strijd ging 
ook over het zich richten naar het Engelse, dan wel naar het meer modern geachte 
continentale recht. In Engeland hebben de voorstanders van de codificatie, zoals J. Bentham, 
weinig succes gehad (zie hoger). 
 
Voorstanders van de codificatie waren bv. de grote rechtsgeleerde Joseph Story1252 en David 
Dudley Field1253. De tegenstanders van de codificatie stonden op hun beurt dicht bij de 
historische school van Savigny, zo bv. J.C. Carter1254. 

i. In het procesrecht 
 
                                                
1249 Ignacio Jordán de ASSO Y DEL RIO (1742-1804) & Miguel del MANUEL Y RODRIGUEZ, Instituciones 
del Derecho civil de Castilla. Van añadidas al final de cada título las diferencias que de este Derecho se 
observan en Aragón por disposición de sus fueros. Madrid, 1771. Engelse uitgave: Institutes of the civil law of 
Spain, by Ignatius Jordan de Asso y del Rio and Miguel de Manuel y Rodriguez, translated from the Spanish, 
with notes, an appendix, and index, by Lewis F.C. Johnston, London, J. Butterworth, 1825. 
1250 Joseph M. White (1781-1839). Meer precies gaat het om A new collection of laws, charters and local 
ordinances of the governments of Great Britain, France and Spain, relating to the concessions of land in their 
respective colonies, together with the laws of Mexico and Texas on the same subject, to which is prefixed Judge 
Johnson’s translation of Azo and Manuel’s Institutes of the civil law of Spain, 2 vol., Philadelphia 1839. 
1251 Zie bv. A. van ALSTYNE, 6 West's Annotated California Codes 1-43 (1954), ook op 
http://www.sandiego.edu/lrc/civil_code.html 
1252 1779-1845, hoogleraar Harvard University en rechter in de Supreme Court (vanaf 1811, op de leeftijd van 32 
jaar). De Commentaries on the Constitution of the United States (1833) zijn te vinden op 
http://www.constitution.org/js/js_000.htm. Hij is ook zeer bekend omwille van zijn werken over internationaal 
privaatrecht. 
1253 1805-1894. Naast een burgerlijk wetboek en een wetboek burgerlijk procesrecht ontwierp hij ook wetboeken 
van strafrecht en strafvordering en een “Political Code”. Zie C.R. van RHEE, “De codificatie van het burgerlijk 
procesrecht in de Verenigde Staten van Amerika”, in Privaatrecht en Gros (feestbundel W. Grosheide), p. 333 v. 
1254 James Coolidge Carter, 1827-1905, ook president van de American Bar Association (overkoepelend 
vereniging van advocaten). Zie over de invloed van de historische school in Amerika M. REIMANN (red.), 
Historische Schule und Common Law: die deutsche Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts im amerikanischen 
Rechtsdenken, Berlijn 1993. Een historistische opvatting vinden we eerder bv. ook bij Simon GREENLEAF, 
hoogleraar te Harvard 1834 (zie zijn inaugurale rede: Discourse pronounced at the inauguration of the author as 
Royall professor of Law in Harvard University, 1834, http://books.google.com/books?id=cpw8AAAAIAAJ). 
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De gerechtelijke organisatie was en bleef een zaak van de deelstaten. Zij was grotendeels 
gebaseerd op Engelse modellen. Ze werd ten dele hervormd door (deel)statelijke wetgeving, 
die bv. een motiveringsplicht voor uitspraken van hogere rechtbanken wettelijk vastlegde1255. 
Lousiana had zoals gezegd reeds een Code of Civil Procedure sinds 1825. 
 
In het procesrecht had de genoemde Field veel succes met zijn Wetboek van Rechtsvordering 
(Code of procedure, ook genaamd Field Code), uit 1848 (zie ook verder)1256. Het is een erg 
kort wetboek (391 artikelen), dat het procesrecht sterk moderniseerde. De common law 
rechtbanken en de equity rechtbanken werden gefuseerd; de procedureregels zijn vooral 
gebaseerd op de vroegere regels van equity en ook duidelijk beïnvloed door de procedure van 
Louisiana (die continentaal was, gebaseerd op de romano-canonieke procedure1257), maar met 
behoud van het jury-principe uit de common law procedure. In plaats van de traditionele 
forms of action van het common law werd één open writ, de “civil action” ingevoerd. 
Vernieuwingen werden ingevoerd, zoals de mogelijkheid van een tegenvordering. De 
“pleadings (conclusies) werden in beginsel beperkt tot complaint (eis) en answer (verweer), 
met een reply (repliek) als de answer “new matter” bevatte; verder kon ook een demurrer 
(exceptie) worden neergelegd.  
 
De Code of procedure haalde het politiek maar omdat ook beslist werd dat deze het bestaande 
procesrecht niet afschafte, behalve voor zover er uitdrukkelijk van werd afgeweken. De Field 
Code werd in New York State in 1876-1880 vervangen door een nieuwe Code of Civil 
Procedure, naar zijn ontwerper ook Throop Code genoemd. Deze was veel uitvoeriger en 
omvatte ca. 3400 artikelen. 

ii. In het materieel recht 
 
In het burgerlijk recht ging in de eerste helft van de 19e eeuw geen enkele staat tot codificatie 
over, behalve het reeds genoemde Lousiana, waar reeds in 1808 een Civil Code was 
aangenomen. Vele Latijns-Amerikaanse landen waren wel aan het codificeren gegaan (vgl. 
hoger). 
 
Na het succes van zijn Code of Civil Procedure zette Field zich ook in voor een burgerlijk 
wetboek, echter met veel minder succes. Weliswaar kreeg hij in 1857 opdracht van de New 
Yorkse wetgever om ook een burgerlijk wetboek te ontwerpen. Het werd in 1865 
gepubliceerd werd en ondervond hevige tegenstand– ook al was het inhoudelijk een code van 
common law. Hoewel in 1874 goedgekeurd door het Parlement van New York State werd het 
omwille van een veto van de gouverneur daar nooit ingevoerd.  
 
De Draft Civil Code vormde wel de basis voor de Civil Codes van Noord Dakota, Zuid 
Dakota, Idaho, Montana en Californië (1872)1258. Qua stijl is er wel een groot verschil met 
een continentaal B.W., en onder meer in Californië verloor het veel van zijn effect doordat het 

                                                
1255 Bv. in Connecticut in 1805. De lagere rechtbanken hadden een jury, de hogere beslisten alleen rechtsvragen 
en het was op dat vlak dat een motiveringsplicht gold. 
1256 New York 1848, Missouri 1849, California in 1850, Iowa (1851), Kentucky (1851), Minnesota (1851), 
Indiana (1852), verder ook Washington, Wisconsin, Nebraska, Kansas, Nevada, Dakota Territory, Idaho, 
Arizona, Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Oklahoma, New Mexico, in totaal een 30 staten. 
1257 Zie hierover D.S. CLARK, “The Civil Law Influence on David Dudley Field’s Code of Civil procedure”, in 
M. Reimann (red.), The reception of Continental Ideas in the Common law World (1820-1920), Berlin 1993, 63 
v. 
1258 De CC werd onder meer herzien in 1874, 1905 1907, 1909, 1913, 1915, 1917, 1919, 1923. Vanaf 1930 werd 
de Code echter voor een groot deel uitgekleed door een reeks aparte wetten.  
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California Supreme Court het vanaf de late jaren 1880 niet echt als een wetboek aanvaardde 
maar slechts als een samenvatting van het nog steeds geldende common law van Californië, 
behalve voor zover de wetgever uitdrukkelijk van het common law was afgeweken1259. Ook in 
een ander opzicht wordt het wetboek als common law behandeld, nl. doordat de regels ervan, 
ook diegene die met het common law ten tijde van de codificatie overeenstemden, ook door 
de rechter verder kunnen ontwikkeld worden1260. 
 
Ook inhoudelijk heeft het Engelse common law het grotendeels gehaald, maar met sterke 
aanpassing aan de Amerikaanse omstandigheden. Het was immers een maatschappij die 
komaf maakte met het feodale en veel meer egalitair was. 

iii. Op andere gebieden 
 
Ook Field’s Political Code en Penal Code (naast de genoemde Code of procedure) werden in Californië 
ingevoerd. Dit was onder meer te danken aan D. Field’s jongere broer Stephen J. Field, die rechter was in het 
Supreme Court in Californië (en in 1863 in de US Supreme Court). 

7.4.2.4.2.  Eenmaking door het rechtsonderwijs; rol van de Begriffsjurisprudenz. 
 
De eenmaking van het Amerikaanse recht werd - een beetje zoals in Duitsland - in de 19de 
eeuw uiteindelijk bewerkstelligd door de grote universiteiten die het “gemene” recht van de 
V.S.A. en niet het statelijk recht onderwezen. Zij zijn het die het recht grotendeels 
ééngemaakt hebben, zij het niét op basis van het hedendaagse Romeinse ius commune (zoals 
de Duitse Pandektisten), maar op basis van een aangepaste versie van de Engelse common 
law. De gebruikte methode – die als “wetenschappelijk” werd beschouwd verschilde daarbij 
niet fundamenteel van die van de historische school en de Pandektisten, wel het materiaal 
waarop die methode werd toegepast: in plaats van de Digesten te systematiseren werden de 
cases (precedenten) van het common law gesystematiseerd (voordien was vooral Blackstone 
zeer invloedrijk als bron van het common law). 
 
Grote rechtsgeleerden zoals James Kent1261 en de reeds genoemde Joseph Story speelden 
daarbij een rol. Zeer invloedrijk werd ook O.W. Holmes1262 met zijn klassiek handboek "The 
common law"1263. Minstens even belangrijk was de hervorming van de rechtenstudie door 
Langdell, dekaan van de Harvard Law School1264; hij werd beroemd door het invoeren van de 

                                                
1259 Sharon v. Sharon, 16 P. 345, 75 Cal. 1 (1888); verder bv. Estate of Elizalde, 188 P. 560, 562, 182 Cal. 427, 
433 (1920). Deze interpretatie was sterk beïnvloed door publicaties van Prof. Pomeroy die zich hevig keerde 
tegen de continentale methode van interpretatie van een wetboek, onder meer in een artikelenreeks "The True 
Method of Interpreting the Civil Code," 3 West Coast Reporter (1884), 585, 657, 691, 717; 4 id. (1885) 1, 49, 
109, 145. 
1260 Zie bv. California Supreme Court 1975, Li v Yellow Cab Co., 13 Cal.3d 804 (waarbij de traditionele 
common-law regel inzake eigen schuld van het slachtoffer, die ook in het wetboek staat, werd aangepast aan de 
hedendaagse ontwikkeling van het common law). 
1261 1763-1847. Belangrijkste werk : Commentaries on American law (1826) De integrale tekst is te vinden op 
http://www.constitution.org/jk/jk_000.htm (wel de 14e uitgave uit 1896, zoals herwerkt door Oliver Wendell 
Holmes jr. en nadien John Gould). 
1262 Oliver Wendell Holmes jr. (1841-1935), Chief Justice van het Supreme Court van Massachusetts, vanaf 1902 
rechter in het US Supreme Court, tot 1932 (nam ontslag op de leeftijd van 90 jaar). Bekendste boek: The 
common law (1881). 
1263 Op internet o.m. te vinden op http://biotech.law.lsu.edu/Books/Holmes/claw_c.htm. 
1264 Christopher C. Langdell (1826-1906), advocaat 1854-1870, decaan Harvard Law School 1870-1895. Zijn 
methode werd kort na Harvard ook ingevoerd door Columbia Law School (New York) en later in alle 
belangrijke law schools. 
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Case method - de studie van het recht aan de hand van casussen1265 en stelde zelf de 
allereerste amerikaanse casebook samen (Contracts, 1871). Het onderwijs werd hierdoor wel 
ook een stuk positivistischer. 
 
Door de grote(re) rol van de doctrine werd het Amerikaans recht sterker begripsmatig dan het 
Engelse. Het Amerikaanse recht gebruikt zo veel abstracte begrippen, en in de 19e eeuw kan 
men evenzeer van een zekere Begriffsjurisprudenz spreken. Het resultaat van deze 
rechtswetenschappelijke inspanning is te vinden in het begrippenapparaat van de “analytical 
jurisprudence”, waarvan Wesley N. Hohfeld de bekendste vertegenwoordiger is1266 (en 
duidelijk geïnspireerd door de Duitse Pandektisten).  

7.4.2.4.3.  Uiteindelijk geen federaal common law. 
 
Gedurende een bepaalde periode heeft men ook geprobeerd het recht verder één te maken 
door te aanvaarden dat er ook een federaal common law was, zodat het Supreme Court niet 
gebonden was aan het toepasselijke common law van de deelstaat - zie US Supreme Court 
1842 in Swift v. Tyson1267, waarmee de federale overheid bepaalde delen van het common law 
aan zich trok zonder te legifereren. Het Hooggerechtshof is daar later op teruggekomen (1938, 
zie verder).  
 
7.4.2.5.   Ontwikkeling van het privaatrecht in de twintigste eeuw 

7.4.2.5.1.  Overzicht van stromingen 
 
Meer nog dan in Duitsland (zij het ten dele onder Duitse invloed) kwamen er vanaf het einde 
van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw tegenstromingen tegen die zgn. 
Begriffsjurisprudenz, met name in de sociologische denkrichting, met o.a. Louis Brandeis1268 
(die sociologisch onderzoek gebruikte1269), Benjamin Cardozo1270, Roscoe Pound1271 (het 
                                                
1265 Het debat over een onderwijsmethode voor de opleiding van juristen die in verschillende jurisdicties moeten 
kunnen werken, wordt vandaag ook in Europa gevoerd. Een van de strekkingen in de discussie wil het 
Amerikaanse model kopiëren en het onderwijs grotendeels baseren op de studie van rechtspraak uit de 
verschillende lidstaten. Zie de Casebook series onder leiding van W. Van Gerven. 
1266 Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918); zijn bekendste werk is een artikel “Some fundamental legal 
conceptions as applied in judicial reasoning”, 23 Yale LJ (1913), 16 v., ook als boek verschenen in 1919. Zie ook 
Arthur CORBIN, “Legal Analysis and Terminology”, 29 Yale LJ (1919), 163 v., en de bespreking van Hohfeld’s 
leer door W. Van GERVEN, “Een nieuwe analyse van het begrip recht. De “Juristic Conceptions”-theorie”, R.W. 
1961-62, 2041 v. 
1267 (1842) 16 Pet. 1, 18 = 10 Law.Ed. 865 = http://laws.findlaw.com/us/41/1 = http://www.agh-
attorneys.com/4_swift_v_tyson.htm of http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t3516}? 
1268 Louis Dembitz Brandeis (Kentucky 1856-1941, uit Praags-joodse ouders), studeerde in Dresden en Harvard, 
advocaat, dan rechter, actief in de progressieve vleugel van de Democratic Party, eerste joodse rechter in het 
Supreme Court (1916-1939). Beroemd en invloedrijk is onder meer een artikel dat hij samen met Samuel Warren 
publiceerde ter verdediging van een juridisch beschermd recht op privacy: "The right to privacy", Harvard Law 
Review 1890, ook op http://www.lawrence.edu/fast/boardmaw/Privacy_brand_warr2.html. 
1269 In 1908 stelde hij in het kader van een geschil over werktijdbeperking een rapport op (de zgn. Brandeis 
Brief) gebaseerd op empirische gegevens over de impact van lange werkuren op vrouwen. Hij verdedigde een 
wet van de staat Oregon die de arbeidsduur voor vrouwen beperkte en won de zaak voor het Supreme Court 
(Muller v. Oregon (1908), http://laws.findlaw.com/us/208/412).  
1270 Benjamin N. Cardozo (1870-1938, uit sefardisch-joodse ouders), advocaat, rechter aan de New York 
Supreme Court 1913, dan New York Court of Appeals, in 1932 rechter aan de US Supreme Court, medesticher 
van het American Law Institute. Bekendste werk: The nature of the judicial process (1921, uit een reeks lezingen 
te Yale 1921), verder ook The Growth of the Law (1924), The Paradoxes of Legal Science (1928); Law and 
Literature and Other Essays and Addresses (1931). 
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recht wordt gezien als een vorm van social engineering; de jurist als een “sociaal ingenieur”, 
die de maatschappij construeert alsof het een techniek is), en in het het legal realism (met 
O.W. Holmes (hoger) als een voorloper, en later vooral Jerome K. Frank1272, en Karl 
Llewellyn1273). Deze stroming werd vrij dominant in de rechtstheorie vanaf de jaren '30 en 
had ook invloed op de meer concrete doctrine in het privaatrecht1274. 
 
De rechtsleer en rechtspraak is vergeleken met Engeland meer gebaseerd op politieke 
beschouwingen, minder formalistisch en meer "substantive", en er wordt veel gedaan aan 
teleologische interpretatie. Aldus is er in de VS een traditie van “judicial activism”. 
Daartegenover staat echter ook een tegenstroming van “judicial restraint” (terughoudendheid) 
voornamelijk inzake judicial review of statutes (grondwettigheidstoetsing van wetten), 
stroming die niet bereid is aan de grondwet een ruimere draagwijdte te geven dan de “original 
intent” van de grondwetgever, dit om de wetgever als democratisch gelegitimeerd orgaan een 
grotere marge te geven. 
 
Hoe dan ook is de doctrine zeer belangrijk gebleven. In de jaren 1930 kwamen er nieuwe 
impulsen door de belangrijke immigratie van grote joodse juristen uit Duitsland (Schlesinger, 
Junger, enz.). 
 
Vanaf de jaren 1960 was er een grote invloed van de "economic analysis of law" (vanaf de 
publicatie in 1961 van de fundamentele bijdragen van Coase1275 en Calabresi1276). In de 
jurisprudence - d.i. de rechtstheorie, die zich in belangrijke mate bezighoudt met de vraag hoe 
de rechter moet oordelen - zien we aan de ene kant de legal positivists, aan de andere diegene 
die de rechter een veel activistischer bevoegdheid geven (zij het in de ene dan wel de andere 
ideologische richting - linksliberaal, uitgesproken links1277, libertarisch, natuurrechtelijk, 
enz.); bekendste vertegenwoordiger van de middenweg is Ronald Dworkin1278. 

7.4.2.5.2.  Elementen van codificatie en harmonisatie 

                                                                                                                                                   
1271 Nebraska 1870-1964; studeerde rechten én botanica in Nebraska en Harvard, decaan Harvard Law School 
1916-1936. Bekendste werken: Introduction to the Philosophy of Law (1922, repr. 1959), Criminal Justice in 
America (1930, repr. 1975), Contemporary Juristic Theory (1940, repr. 1981), Social Control through Law 
(1942). 
1272 Jerome K. Frank (1889-1957). Bekendste boeken: Law and the Modern Mind (1935); Courts on Trial: Myth 
and Reality in American Justice (1949); sedert 1941 rechter in het US Supreme Court. 
1273 Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962), studeerde 1909-1911 in Duitsland, dan in Yale. Duits 
oorlogsvrijwilliger in 1914. Hoogleraar in Yale 1922, in Columbia 1925-1951. Hij introduceerde de ideeën van 
de Duitse Freirechtsschule in de VS en publiceerde in 1930 het invloedrijke essay “A realistic Jurisprudence – 
The Next Step”, 30. Columbia Law review 1930. Ook bekend voor zijn rechtsanthropologisch werk geschreven 
met Hoebel en gebaseerd op zijn verblijf bij de Cheyenne indianen in 1930: The Cheyenne Way: Conflict and 
Case Law in primitive Jurisprudence (1941). Andere bekende werken: The Bramble Bush (1930); The Common 
Law Tradition: Deciding Appeals (1960). 
1274 Men kan een invloed van het realisme zien in de doctrines die klassieke modellen en concpeten van het 
privaatrecht in vraag stelden. Voor het verbintenissenrecht denken we aan het zeer invloedrijke artikel van L. 
FULLER & W. PERDUE, "The Reliance Interest in Contrtact Damages", Yale LJ 1936 (die het odnerscheid 
tussen contractuele en niet-contractuele evrbintenissen in vraag stelde en de vertrouwenstheorie als meer 
algemene leer ontwikkelde), of A.L. CORBIN, "Contracts for the Benefit of Third Persons", 46. Law QR 1930, 
12; later G. GILMORE, The death of contract, Ohio State Press, Columbus 1974 en in Engeland P.S. ATIYAH, 
The Rise and Fall of Frredom of Contract, Oxford UP 1979. 
1275 Ronald COASE, "The Problem of Social Cost", 3. Journal of Law and Economics 1960, 1 v. 
1276 Guido CALABRESI, "Some Thoughts on Risk Distribution  and the Law of Torts", 70. Yale LJ 1961, 499 v. 
1277 Op het einde van de 20e eeuw vooral de zgn. Critical legal Studies movement (met name in Harvard). 
1278 Met als bekendste werken Taking Rights seriously (1977), A Matter of Principle (1985), Law's Empire 
(1986), Freedom's Law (1996) en Justice in Robes (2006). Dworking benadrukt de noodzaak van een coherente, 
systematische ontwikkeling van het recht vanuit het bestaande. 
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In de 20ste eeuw zijn er twee elementen van codificatie waarneembaar, waarvan de ene het 
werk is van de doctrine en de andere vooral van de wetgever. 

i. Uniform State laws, i.h.b. de UCC 
 
Enerzijds werden belangrijke gedeelten van het recht door de parlementen van de staten 
gecodificeerd, apart dan wel gecoördineerd met andere staten. De National Conference of 
Commissioners on Uniforme State Laws1279 (opgericht 1892) zorgde ervoor dat modelwetten 
werden opgesteld. Meestal ging het om stukken van handelsrecht in de ruime zin (Sale of 
Goods Act 1905, wissel- en chequerecht, zekerheden op roerende goederen, e.d.m.). Die 
handelsrechtelijke modelwetten zijn vervolgens gebundeld in de Uniform Commercial Code 
(1958)1280. Dit is een geheel van wetgeving waarvan een groot deel zich bij ons in het 
burgerlijk wetboek bevindt:  
1. General provisions,  
2. Sales,  
3. Commercial paper,  
4. Bank Deposits and Collections,  
5. Letters of credit,  
6. Bulk transfers,  
7. Documents of Title,  
8. Investment Securities,  
9. Secured Transactions, Sales of Accounts, Contract Rights and Chattel paper.  
In 1987 kwam er een hoofdstuk over leasing bij.  
 
Wat echter wel apart is, is dat men de staten heeft toegestaan toe te treden tot deze uniforme 
wetgeving maar met het behoud van het recht om afwijkingen te maken t.a.v. deze wetgeving. 
Het gevolg van deze vrijheid was dat de Code zo goed als overal werd ingevoerd, zij het hier 
en daar met variaties (en in Lousiana slechts gedeeltelijk, in 1975; Voordien heeft Californië 
een tijd nogal wat afwijkingen gekend). 
 
Er zijn ook  uniforme wetten in het familierecht (Uniform Marriage and Divorce Act, 
Uniform Marital Property Act, Uniform Premarital Agreement Act), in het zakenrecht 
(Uniform Statutory Rule against Perpetuities, 1986) e.d.m., die echter in duidelijk mindere 
mate zijn overgenomen door de staten. 

ii. Restatements of the (common) law 
  
De techniek van de Restatements of the Law is een tweede element van codificatie. Het 
initiatief ertoe kwam tot stand in 1923 door het American law Institute1281. Dit was een privé-
organisatie van juristen, vnl. professoren (zie de gelijkenis met de Duitse Pandektisten). Ze 
maakten een synthese van de common law zoals die gemeenschappelijk was aan omzeggens 
alle staten (49 van de 50).  
 
De vorm houdt het midden tussen een wetboek en een handboek: we vinden eerst een regel, 
vergelijkbaar met een wetsartikel, vervolgens een commentaar, voorbeelden en de cases 

                                                
1279 Te vinden op http://www.nccusl.org/nccusl/default.asp 
1280 http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html 
1281 http://www.ali.org/ 
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waaruit die regel gedistilleerd is1282". Waar de cases niet overal eenduidig zijn vormt de 
Restatement een soort grootste gemene deler van alle staten, zij het met een voorkeur voor de 
meest actuele tendens.  
 
De Restatement loopt dus soms een beetje voor op het positieve recht en leiden in die zin ook 
het recht. Meestal volgen de rechters dit vervolgens. De restatements worden bovendien na 
een aantal jaren bijgewerkt, herzien. De eerste restatement betrof the Law of Contract (1932), 
in 1944 volgde Property, en nadien Agency, Conflict of Laws, Judgments, Restitution, 
Suretyship, Torts, Trusts, Unfair Competition1283. Sommige daarvan zijn al aan hun derde 
uitgave (tweede herziening) toe. Deze Restatements zijn zoals gezegd het product van de 
rechtswetenschappelijke school. Grote tegenstanders ervan waren de legal realists, die zich 
verzetten tegen het redeneren aan de hand van algemene beginselen, en cases eerder willen 
bestuderen als effecten van maatschappelijke problemen en verhoudingen. 
 
Een van de redenen voor deze vele initiatieven op deelstatelijk vlak was ook het failliet van de 
idee van een federal common law. in 1937 oordeelde het U.S. Supreme Court (Tompkins v 
Erie Railroad)1284 dat er geen federal common law bestaat, dat het federale recht enkel bestaat 
uit wetgeving (en de interpretatie daarvan) - of juister gezegd dat de federale overheid zijn 
bevoegdheid enkel in die vorm kan uitoefenen. 
 
7.4.2.6.  Andere rechtstakken, m.b. mededingingsrecht 
 
De VS waren voorlopers in de ontwikkeling van nieuwe vormen van economisch recht, onder 
meer het mededingingsrecht. Dit kwam er als reactie tegen de toenemende concentratie van 
economische macht in grote bedrijven (bv. van scheepvaart en spoorwegen, grotendeels in 
handen van Vanderbilt, of de staalindusstrie (fusie van US Steel en carnegie Steel), of de olie-
industrie, in handen van Rockefeller (de VS waren het eerste land dat georganiseerd olie won, 
vanaf 1865 in Pennsylvania, vanaf 1901 in Texas). Weliswaar hadden de staten wetgeving 
inzake mededinging, maar zij waren niet bevoegd om grensoverschrijdende ondernemingen 
aan te pakken. Vanaf de jaren 1880 was er een  sterke zgn. "populistische" beweging, ontstaan 
uit o.a. boerenverenigingen (vooral, maar niet alleen in het Zuiden), met onder meer een 
Populist Party (opgericht 1890), die vooral tegen monopolievorming en machts- en 
kapitaalconcentratie streed. Na de depressie van 1883 was de concentratie van bedrijven weer 
sterk toegenomen tegen de eeuwwisseling en kort daarna. Op voorstel van senator John 
Sherman stemde het federaal Congres in 1890 de Antitrust Act (ook Sherman Act genoemd). 
Deze verbood elke overeenkomst of andere "combination" die geschiedde "in restraint of 
interstate and foreign trade". Onder "combination" verstond men vooral trusts, aangezien dat 
de rechtsvorm was die ondernemingen vaak gebruikten om macht te concentreren, en vandaar 
de naam antitrust. De wet gaf de federale overheid de bevoegdheid om dergelijke 
combinations op te sporen en zonodig te ontbinden. Arresten van het Supreme Court 
beperkten de wet wel gevoelig in  door met een beroep op de "rule of reason" (redelijkheid) 
uitzonderingen op het principiële verbod te aanvaarden voor louter accessoire inperkingen 
(ancillary restraints)1285 en voor beperkingen die "on balance" meer pro-competitive dan anti-

                                                
1282 Voor een voorbeeld van tekst met commentaar, bronnen en illustraties, zie 
http://www.law.washington.edu/Courses/Winn/E539/Assignments/208_Unconscionable_Contract_.pdf. 
1283 Voor een lijst, zie http://www.ali.org/ali/2001_checklist.htm 
1284 (1937) 304 US 64 = http://laws.findlaw.com/us/304/64 = 82 Law.Ed. 1188 = http://www.agh-
attorneys.com/4_erie_railroad_v_tompkins.htm = http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t18581}?. 
1285 Addyston Pipe & Steel Co. v. US, (1896) 175 US 211 = http://laws.findlaw.com/us/175/211. 
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competitive waren (balancing test) (in de zaak Standard Oil van 19111286, waarin overigens 
beslist werd om Standard Oil wel degelijk te ontbinden). In 1904 werd de Northern Securities 
Company ontbonden, in 1911 de Standard Oil Trust en de American Tobacco Company 
(verplichte opsplitsing in kleinere bedrijven). In 1914 werd een Federal Trade Commission 
(FTC) opgericht (Clayton Antitrust Act 1914). Vooral onder president Theodore Roosevelt en 
zijn opvolger William H. Taft kon ze effectief gebruikt worden voor “trust-busting”, zeker na 
de nieuwe concenttratiegolf van 1919-1929 (die vooral bestond uit zgn. verticale integratie”).  
 
Na 1929 werd die verticale integratie ingeperkt, en werden bv. commerciële banken en 
investeringsbanken (evenals holdings) uit elkaar gehaald door de Glass-Steagall Act 1933. Op 
het einde van de 20e eeuw kwam er anderzijds een verregaande deregulering van de 
financiële markten (onder meer de Gramm-Leach-Bliley Act van 1999 die de scheiding 
ingevoerd door de Glass-Steagall Act afschafte (nadat die eerder reeds flink versoepeld was) 
en de Financial Services Modernization Act werd genoemd, de Commodity Futures 
Modernization Act 2000 e.d.). Dit wordt door velen gezien als een van de oorzaken van de 
financiële crisis vanaf 20081287. 
 
7.4.3.  Huidige politieke instellingen: federalisme - machtenscheiding – grondwet  
 
7.4.3.1.   Uitgangspunten van het Amerikaans federalisme – economische unie 
 
De staatsstructuur kent in hoofdzaak twee niveaus: het (deel)statelijke en het federale niveau. 
 
Het federalisme is symmetrisch: alle staten hebben dezelfde bevoegdheden; wel is er een 
bijzonder statuut van het hoofdstedelijk district Washinton D.C.  
 
De residuaire bevoegdheid bevindt zich bij de staten. De federatie heeft zo alleen toegewezen 
bevoegdheden, (art.1 § 8, en 10th Amendment), maar daarbinnen wel voorrang (supremacy 
clause; vgl. de Duitse regel Bundesrecht bricht Landesrecht). 
 
De bevoegdheid tot verdeling van de bevoegdheden - de Kompetenzkompetenz - berust bij de 
Unie, maar een wijziging vergt een grondwetswijziging (zie verder). 
 
Naast de overdracht van bevoegdheden aan federale instellingen – onder meer inzake munt, 
douane, defensie, buitenlandse zaken - is de Unie op de eerste plaats ook een gerechtelijke en 
economische Unie gegrond op vrij verkeer tussen de staten en wederzijdse erkenning. De 
grondslag daarvoor is onder meer te vinden in volgende bepalingen van de Grondwet: 
- de “full faith and credit” clause in Art. IV 1:  “Full Faith and Credit shall be given in each 
State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State”; 
- gemeenschappelijk burgerschap in Art. IV 2, 1 : “The Citizens of each State shall be entitled 
to all Privileges and Immunities of Citizens in the several States”; 
- rechtstreekse werking van het federale recht voor de rechtbanken van de deelstaten (Art. VI 
2 GW); 
- verbod op exportheffingen door staten (art. I 9, 5 GW); 
- vrije scheepvaart (art. I 9, 6 GW). 
 

                                                
1286 Standard Oil Co. of New Jersey v. US, (1911) 221 US 1 = http://laws.findlaw.com/us/221/1. 
1287  Zie voor een zeer bevattelijke uiteenzetting G. PEERSMAN & K. SCHOORS, De perfecte storm, uitg. 
Borgerhoff & Lamberigts 2012? p. 22 v. 
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Het U.S. Supreme Court beslist ook over de bevoegdheidsverdeling tussen de staten en de 
unie. Ze heeft de bevoegdheden van de unie tot voor kort ruim geïnterpreteerd op grond van 
een aantal clausules in de grondwet maar is de laatste jaren iets terughoudender geworden. 
 
Hieronder bespreken we de belangrijkste bevoegdhedisregels, enerzijds regels die de federatie 
bevoegdheden toekennen, en vervolgens enkele regels die de bevoegdhedne van de staten 
anderszins inperken. 
 
7.4.3.2.   De federale bevoegdheden 

7.4.3.2.1.  Exclusief federale bevoegdheden 
 
Er zijn een beperkt aantal exclusief federale bevoegdheden: 
- het verdragsrecht (internationale verdragen (art. I 10 GW), buitenlandse handel (art. I 8, 3 
GW), bestraffing van inbreuken op het volkenrecht (o.a. op zee) (art. I 8, 10 GW);  
- de munt en muntbescherming (art. I 8, 5 en 6 GW),  
- douane en leger (de common defence (art. I 8, 1 GW), leger (art. I 8, 12 tot 14 GW) en 
oorlog (art. I 8, 11 GW)).  
De federale overheid heeft ook exclusieve wetgevende bevoegdheid over het hoofdstedelijk 
gebied Washington D.C. en militaire domeinen (art. I 8, 17 GW). 

7.4.3.2.2.  Concurrerende bevoegdheden 
 
De meeste bevoegdheden die de federatie vandaag heeft, zijn niet exclusief. Het gaat om 
concurrerende bevoegdheden. Grondslagen voor de concurrerende bevoegdheid van de 
federatie zijn  enkele specifiek opgesomde bevoegdheden, maar vooral enkele vage normen, 
meer bepaald:  
- naturalisatiewetgeving (art. I 8, 4); 
- faillissementsrecht (art. I 8, 4) (bevoegdheid uitgeoefend d.m.v. de federale Bankruptcy 
Code); 
- post en postwegen (art. I 8, 7 GW); 
- auteursrecht en octrooien (art. I 8, 8 GW); 
- inrichting van federale rechtbanken ondergeschikt aan het Supreme Court (art. I 8, 9 GW) 
(zie verder); 
- federale politie (“Militia”) (art. I 8, 15 en 16 GW); 
- de general welfare clause (art. I 8, 1 GW “to provide for the general welfare of the US”); 
- de interstate commerce clause (art. I 8, 3); 
- de necessary and proper clause (Art. I 8, 18). 
 
Vooral de laatste 3 clausules zijn gebruikt om de federatie ruime bevoegdheden toe te kennen 
(zie hieronder). 
 
Hoewel de bevoegdheden in beginsel concurrerend zijn, wordt erkend dat de federale 
overheid de concurrerende bevoegdheden volledig kan uitputten op een bepaald gebied door 
middel van de zgn. "federal preemption", waardoor de staten hun bevoegdheid op dat gebied 
volledig verloren zien gaan. Deze figuur dient rechtszekerheid te scheppen.  
Nu is het wel zo dat ook na 200 jaar de federatie de concurrerende bevoegdheden zeker niet 
volledig heeft uitgeput (minder dan bv. de Duitse federale overheid).  
 
De staten hebben dus grote bevoegdheden behouden, vooral in het privaatrecht en een groot 
deel van het strafrecht.  
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i. De interstate commerce clause 
 
De interstate commerce clause zegt dat de unie bevoegd is voor de buitenlandse en 
tussenstatelijke handel (vgl in de EU de bepalingen inzake "vrij verkeer"1288): “To regulate 
Commerce with foreign Nations, and among the several States”. Deze bepaling werd redelijk 
ruim uitgelegd sinds 1824 (arrest Gibbons v. Ogden)1289; men leidde eruit af dat de staten de 
handel tussen de staten in beginsel niet mochten beperken, maar anderzijds ook dat "the 
exclusively internal commerce of a state" een zuiver statelijke bevoegdheid bleef. Op het 
einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was de interpretatie weer restrictiever1290 (men 
begreep onder commerce alleen koop-verkoop en transport, en niet nijverheid, landbouw e.d.). 
Eerst vanaf het einde van de jaren ’30 was er een erg ruime interpretatie1291, waardoor ook 
zuiver binnenstatelijke handel met mogelijks buitenstatelijke effecten een federale 
bevoegdheid werd. Zo kwam stilaan het hele economische recht bij de unie terecht. Zoals 
gezegd werd ten aanzien van deze federale bevoegdheid in zekere mate op de rem gestaan in 
de jaren ’90, o.a. in de genoemde arresten United States v Lopez1292(geen federale 
bevoegdheid voor de Gun-Free School Zones Act 1990) en in United States v Morrison1293 
(geen federale bevoegdheid voor de Violence Against Women Act 1994)1294. 
 
Men noemt deze bevoegdheidstoekenning aan de federale overheid ook de "active commerce 
clause", om ze te onderscheiden van de niet uitdrukkelijk in de grondwet opgenomen en 
verder besproken "dormant commerce clause".  

ii. De general welfare clause 
 
Via de general welfare clause kwam ook het sociale beleid onder de bevoegdheid van de 
Unie. Oorspronkelijk was het geen bevoegdheidsgrond, maar enkel een doelstelling voor de 
federale overheid (vgl. in de EU de discussie over de draagwijdte van de 
doelstellingenbepaling van art. 2 EG), of liever nog: een beperking van de bevoegdheid van 
de federale overheid, die enkel het algemeen belang mocht nastreven. Door het arrest 
Helvering v. Davis1295 werd het evenwel een bijkomende bevoegdheidsgrond. 

iii. De necessary and proper clause  
 
                                                
1288  Zie voor de vgl. bv. G. HOWELLS, “Federalism in US and EC – The Scope for harmonised legislative 
activity compared”, ERPL 2002,  
1289 (1824) 22 U.S. 1 = http://laws.lp.findlaw.com/us/22/1 = 
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/gibbons.html of http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t1633}? 
1290  Zie bv. het arrest inzake Hammer v. Dagenhart (1918), 247 U.S. 251 = 
http://laws.lp.findlaw.com/us/247/251 = http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/hammer.html 
1291 National Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Corp. (1937), 301 U.S. 1 = 
http://laws.lp.findlaw.com/us/301/1 = http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/jonesnlrb.html, 
op grond van een ruime interpretatie van de “interstate commerce clause”. Daarbij heeft ook meegespeeld dat 
intussen de samenstelling van het Hof was gewijzigd; door een aantal vacatures had Roosevelt een aantal 
rechters kunnen benoemen die minder conservatieve opvattingen hadden. 
1292 26 april 1995, 514 U.S. 549 = http://laws.lp.findlaw.com/us/514/549 = 
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/93-1260.ZO.html. 
1293 120 S.Ct. 1740 (2000) 
1294 Maar zie anderzijds ook Gonzales v. Raich (2005), http://laws.findlaw.com/us/000/03-1454.htm = 
http://straylight.law.cornell.edu/supct/html/03-1454.ZO.html dat een federaal cannabisverbod aanvaardde tegen 
de legalisatie in Californië in (en waarbij Scalia om andere redenen (concurring opinion) meestemde met de 
“liberals” in het Hof). 
1295 Helvering v. Davis, 301 U. S. 619 (1937) = http://supreme.justia.com/us/301/619. 
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Deze (Art. I 8, 18) bepaalt dat de federatie bevoegd is tot het uitoefenen van elke bevoegdheid 
nodig om zijn bevoegdheden uit te kunnen oefenen ("implied powers"): “To make all Laws 
which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and 
all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any 
Department or Officer thereof”. Deze bepaling werd ruim uitgelegd sinds 1819 (arrest van het 
Supreme Court onder leiding van Chief Justice Marshall inzake McCulloch v. Maryland1296, 
dat handelde over de vraag of de Unie bevoegd was om een “nationale bank” op te richten; 
McCulloch was de hoofdkassier van de bank in Maryalnd en kwam in conflict met Maryland 
dat het statuut van die bank weigerde te erkennen); in dat arrest werd de leer van de “implied 
powers” ontwikkeld. 
 
7.4.3.3.   Andere beperkingen van de bevoegdheden van de deelstaten 
 
Behalve door de federale bevoegdheden worden de bevoegdheden van de deelstaten 
ingeperkt: 
- door de deelstatelijke grondwet; 
- door de grondrechten uit de federale grondwet, voor zover die jegens de deelstaten gelden 
(zie verder); 
- door de door de rechtspraak ontwikkelde "dormant commerce clause" of ongrondwettigheid 
van maatregelen van de staten die de interstate commerce belemmeren1297. Deze uit de 
grondwettelijke bepaling inzake een economische unie afgeleide clausule heeft een 
vergelijkbare functie als de bepalingen inzake vrij verkeer in het EG-verdrag. De rechtspraak 
heeft een heel systeem opgebouwd dat als volgt kan worden samengevat: 
-- protectionistische maatregelen (die de interstate commerce discrimineren) zijn verboden; 
-- niet-discriminerende belemmerende maatregelen kunnen in zoverre zij vereist zijn voor een 
legitieme statelijke of lokale doelstelling en de interstatelijke handel niet overdreven 
belemmeren (balancing test).  
 
7.4.3.4.   De instellingen van de deelstaten 
 
De staten hebben elk hun eigen grondwet met onderling grote verschillen1298. De instellingen 
zijn ook zeer uiteenlopend. De federale Grondwet van 1787 stelde slechts zeer beperkte eisen 
aan de instellingen van de staten en bepaalt hierover eigenlijk alleen dat de staatsvorm 
republikeins moet zijn (Art. IV 4 GW). Wel werden uit de vereiste van equal protection of 
rights opgelegd door het XIVth Amendment allerlei nadere grondwettelijke eisen afgeleid die 
gelden voor de inrichting en wetgeving van de staten. 
 
Meestal is de structuur erg "presidentieel". Het staatshoofd is de rechtstreeks verkozen 
gouverneur en heeft een zeer grote macht in tegenstelling tot de deelstatelijke parlementen die 
van weinig belang zijn. De parlementen bestaan meestal uit 2 kamers (Nebraska heeft een 
éénkamerstelsel). In bijna alle staten speelt het referendum een rol, zij het zeer verscheiden 

                                                
1296 4 Wheaton 316 (1819) = http://laws.findlaw.com/us/17/316 = http://odur.let.rug.nl/~usa/D/1801-
1825/marshallcases/mar05.htm = http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t1072}?. 
1297 Ontwikkeld in het arrest H.P. Hood & Sons, Inc. v. Du Mond (1949), 336 U.S. 525 (at 532) = 
http://laws.findlaw.com/us/336/525 = 93 L. Ed. 865, 871 = http://www.justia.us/us/336/525. 
1298 Alle grondwetten zijn te vinden via http://www.constitution.org/cons/usstcons.htm 
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van staat tot staat (het sterkst in Oregon en Californië; in in totaal 24 staten bestaat het 
volksinitiatief1299; enkel in Delaware speelt het referendum geen enkele rol). 
 
Elke staat heeft ook zijn eigen gerechtelijke organisatie (zie verder).  
 
Naast de 50 volwaardige deelstaten zijn er ook gebieden met een bijzonder statuut, zoals het 
hoofdstedelijk district (Washington D.C.), Puerto Rico, de Maagdeneilanden (Virgin Islands), 
e.d.m. 
 
7.4.3.5.   De federale instellingen en machten1300 
 
Op federaal  niveau is er een systeem van checks and balances dat onder meer een bepaalde, 
vrij verregaande, vorm van separation of powers inhoudt. Juister is allicht te spreken van  
“separated institutions sharing powers”. Het is dan ook wat ten onrechte dat men van een 
“presidentieel systeem” spreekt (Frankrijk is dat allicht een stuk meer, en Rusland zeker veel 
meer). Men spreekt ook van de “3 branches of power”. Anders dan op statelijk vlak speelt het 
referendum geen enkele rol op federaal vlak. 

7.4.3.5.1.   Congress 
 
Enerzijds is er een Parlement, Congress genaamd, bestaande uit 2 rechtstreeks verkozen 
kamers (Art. I, 1 GW).  
 
In het House of Representatives zijn de staten evenredig vertegenwoordigd (verkiezing in een 
districtenstelsel); het hoofdstedelijk district (Washington D.C.) is vertegenwoordigd 
ingevolge een grondwetswijziging van 1961 (XXIIIth Am.). 
 
De Senate telt twee leden per staat; oorspronkelijk waren dit afgevaardigden van de 
deelstaatparlementen, sinds het XVIIth Amendment (1913) zijn ze rechtstreeks verkozen.  
 
Enkel de leden van het Congres hebben het initiatiefrecht tot (parlementaire) wetgeving. 
Alhoewel de president wel aan een member of Congress kan vragen een voorstel in te dienen, 
heeft hij zelf geen recht tot initiatief. Op wetgevend vlak hebben beide kamers van het 
Congres in beginsel dezelfde bevoegdheden. 
 
De politieke partijen zijn veel heterogener dan in de meeste Europese landen; het zijn op de 
eerste plaats kiesverenigingen. 

7.4.3.5.2.   President en regering 
 
De uitvoerende macht berust bij een voor een termijn van 4 jaar verkozen president (art. II 1, 
1 GW). De president wordt samen met zijn vice-president verkozen door de kiesmannen van 
de staten, evenveeel in aantal als de staat volksvertegenwoordigers en senatoren heeft (wat de 
kleine staten licht bevoordeelt) (zie verder (art. II 1, 2 GW zoals gewijzigd door XIIth 
Amendment). De aanduiding van de kiesmannen wordt door deelstatelijk recht geregeld; op 
                                                
1299 Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South 
Dakota, Utah, Washington, en Wyoming. 
1300 Voor een actueel overzicht in het Nederlands, zie B. KERREMANS, De hoed van Uncle Sam: de federale 
politieke besluitvorming in de VSA, Acco Leuven 2001; B. KERREMANS & H. MATTHIJS, De Verenigde 
Staten doorgelicht, Intersentia 2006. 
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dit ogenblik worden ze in alle staten door algemene verkiezingen gekozen, warabij evenwel 
“the winner takes it all”: wie het meeste stemmen haalt in een staat, krijgt daar alle 
kiesmannen. Het is dus mogelijk verkozen te worden met minder stemmen dan de 
tegenkandidaat (zoals gebeurde met George Bush jr. in 2000). De president kan maximaal 
twee maal verkozen worden (Sinds het XXIIth Am., 1951). 
 
De president stelt een regering samen die hij zelf voorzit. Hij staat dus niet boven de 
uitvoerende macht, maar is er zelf het hoofd van. De regering behoeft  niet het vertrouwen 
van het parlement; zij heeft geen meerderheid nodig binnen het parlement en hoeft in die zin 
ook geen verantwoording af te leggen aan het parlement (“non-responsible government”). 
Benoemingen van ministers (en ook van rechters) moeten wel gebeuren met goedkeuring van 
de Senaat. Hetzelfde geldt voor het sluiten van internationale verdragen. 
 
Omgekeerd is de president ook géén tak van de wetgevende macht (zoals bij ons). Hij heeft 
echter  wel een vetorecht op wetgeving, dat hij binnen de 10 dagen kan uitoefenen, veto dat 
enkel de wet in zijn geheel kan betreffen. Het  kan ongedaan worden gemaakt met een 2/3 
meerderheid in beide kamers (overriding) (art. I 7 (2) GW), tenzij wanneer het Congres 
binnen de termijn van 10 dagen intussen verdaagd is (niet zetelt). Er zijn immers twee 
vetotechnieken: wordt het Congres niet binnen de 10 dagen verdaagd, dan moet de president 
uitdrukkelijk zijn veto stellen door de zaak terug te sturen naar het Congres, en is overriding 
mogelijk. Daarnaast is er nog het zgn. “pocket veto”, dat erin bestaat een wet die gestemd is 
minder dan 10 dagen voor het Congres verdaagd wordt, gewoonweg niet te tekenen; dan 
treedt we wet immers gewoon niet in werking (en is er ook geen overriding mogelijk)1301.  
 
Het paradoxale aan het vetorecht van de president is dat hierdoor het Congress 
onafhankelijker is van de uitvoerende macht dan de parlementen van de Europese en meeste 
andere landen. 
 
Meer in het algemeen staat tegenover elke bijzondere bevoegdheid van de president een 
tegenbevoegdheid van het Congres, dat de eerste binnen bepaalde perken moet houden (bv. de 
president is opperbevelhebber van het leger, maar het is het Congres dat de oorlog moet 
verklaren en het leger onderhouden). 
 
De president heeft wel een ondergeschikte regelgevende bevoegdheid en kan persoonlijk (los 
van de regering) “executive orders” en “presidential proclamations” uitvaardigen (zie verder 
de rechtsbronnen). 

7.4.3.5.3.   Federale rechterlijke macht 
 
Aangaande de rechterlijke macht wordt door de grondwet voorzien in een rechterlijke 
organisatie op federaal niveau, ondanks het aanwezig zijn van een volledige gerechtelijke 
organisatie op deelstatelijk niveau van de laagste tot de hoogste rechtbank. Het resultaat is dus 
twee gerechtelijke systemen die naast mekaar bestaan (zie art. III GW en verder infra). 
 

                                                
1301 Een overzicht van de presidentiële vetos en het gevolg dat ze hadden in de geschiedenis van de VS, per 
president aangegeven, vindt men op http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-156.pdf. F.D. Roosevelt 
en Cleveland zijn de presidenten die veruit het grootste aantal vetos hebben uitgesproken, en verder Truman en 
Eisenhower. 
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7.4.4.  De rechtspositie van de autochtone volkeren1302 
 
7.4.4.1.   Eerste periode: domestic dependent nations 
 
In de visie van de Amerikaanse Grondwet waren de indianen soevereine volkeren naast het 
Amerikaanse volk, geen Amerikaanse burgers dus, maar naties met wie internationale 
verdragen werden gesloten. Naarmate hun gebied evenwel deel ging uitmaken van het 
grondgebied van de Verenigde Staten werd hun soevereiniteit evenwel een “afhankelijke” 
soevereiniteit (in Cherokee Nation v. Georgia1303 noemt het Supreme Court hen géén foreign 
nations maar “domestic dependent nations”). Hoewel zij niet onderworpen waren aan het 
gezag van de Staten, maar eigen “Staten” vormden (die geen deel uitmaakten van de VS, dus 
niet vertegenwoordigd waren in de federale instellingen) waren zij na de verovering van hun 
grondgebied wel onderworpen aan het gezag van de federatie (de VS) onder hetwelk zij 
bepaalde “reservaten” mochten behouden zolang ze die niet verkochten (wat vaak onder druk 
toch gebeurde).  
 
7.4.4.2.  1871-1934: assimilatiebeleid 
 
In 1871 besliste het congres bij wet (Indian Appropriation Act) dat ze de indiaanse naties niet 
langer als dusdanig erkende, en dus geen Verdragen meer zou sluiten, maar alleen nog 
eenzijdig wetten zou maken. Allerlei Indiaanse gebruiken werden verboden door de 
Civilization regulations wet van 1880. Het Supreme Court bleef evenwel vasthouden aan de 
doctrine dat de federale overheid geen rechtsmacht had over indiaanse territoria (arrest inzake 
Crow Dog, 1883), waarna de federale wetgever aparte strafrechtbanken oprichtte voor die 
territoria. Het Supreme Court aanvaardde deze federale inmenging (bevestigend dat de staten 
anderzijds daar geen rechtsmacht hadden). 
 
Tot 1934 was het officiële beleid jegens de (zwaar geminoriseerde) inheemse volkeren er een 
van individualistische gelijkheid; collectieve rechten werden niet erkend, en op individueel 
vlak waren alle burgers gelijk, wat een aparte behandeling als groep juist uitsloot. Het beleid 
was dus eigenlijk een assimilatiebeleid, vergelijkbaar met het Franse concept van 
burgerschap. De gronden die nog Indiaanse eigendom waren gebleven na de ongelijke 
verdragen van de 19e eeuw werden als individuele eigendom beschouwd, die zoals alle andere 
individueel kon worden verkocht. Collectieve eigendom werd afgeschaft door de de Dawes 
General Allotment Act van 18871304. De idee hierachter was om van de Indianen kleine 
boeren te maken zoals miljoenen andere Amerikanen. Door de armoede van de meeste 
indianen werd het grootste deel van hun gronden door anderen opgekocht (in 1932 was al 
meer dan 2/3 van de in 1887 toegewezen 138 miljoen acres door blanken opgekocht) en 
kwamen ze in een spiraal van verdere marginalisering terecht. De reservaten werden bestuurd 
door federale ambtenaren, vermits er geen collectieve autonomie bestond. Eerst in 1924 

                                                
1302 Voor een historisch overzicht, zie onder meer http://sorrel.humboldt.edu/~go1/kellogg/Chrono.html en 
http://aspe.hhs.gov/SelfGovernance/Evaluation/revdraft/leghist.htm 
1303 (1831), 30 U.S. 1 = http://laws.findlaw.com/us/30/1 = http://www2.law.cornell.edu/cgi-
bin/foliocgi.exe/historic/query=*/doc/{t1935}?. Hun verzoek om rechtbescherming tegen Georgia werd 
afgewezen om procedurele redenen. Aangezien zij volgens de grondwet noch een foreign nation waren noch een 
deelstaat, maar iets anders, hadden zij geen rechtstreekse toegang tot het Supreme Court. In de zaak Worcester v. 
Georgia, 31 U.S. 515 (1832), werd wel erkend dat de staten geen bevoegdheid hadden op indiaanse territoria (zie 
http://laws.findlaw.com/us/31/515 = http://www.oyez.org/oyez/resource/case/1525) en enkel de federale 
overheid daarin kon tussenkomen. 
1304 Te vinden op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/statutes/native/dawes.htm 
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(Indian Citizenship Act) verkregen alle indianen amerikaans staatsburgerschap (tenzij ze dit 
weigerden). 
 
7.4.4.3.   Indian reorganization vanaf 1934 
 
In 1934 kwam er een belangrijke ommekeer met de Indian Reorganization Act1305. Alle 
inheemse volkeren konden daardoor zelfbestuur krijgen, met een eigen “constitutie”, en eigen 
instellingen (art. 16 van de Wet). 174 volkeren aanvaardden de regeling, 78 verwierpen ze. 
Vanaf 1935 werden aldus tientallen (ca. 135) constituties opgesteld en geratificeerd. De 
meeste van deze naties hebben aldus een eigen parlement, een eigen regering en eigen 
rechtbanken ingericht. Strikt genomen is deze autonomie niet constitutioneel verankerd en 
kan ze dus bij gewone wet van het federale parlement aangetast worden. In 1953 besliste het 
Congres trouwens om de erkenning van meer dan 100 stammen, die ze te klein achtte, 
gewoon af te schaffen, en in het algemeen de rechtsmacht over indiaanse gebieden over te 
hevelen van de federale overheid naar de staten; in feite was dit een terugkeer naar de 
individualistische assimilatiepolitiek. 
 
In 1968 werd de soevereiniteit wel weer een stuk meer beperkt door de Indian Civil Rights 
Act van 1967, die de indiaanse naties verplichtte om net als de federale overheden en de staten 
de bepalingen van de Bill of Rights te eerbiedigen; anderzijds werd de bevoegdheid van de 
staten over indiaanse gebieden ten dele ingeperkt1306. Het zelfbestuur werd vervolgens verder 
versterkt door de Indian Self-Determination and Education Assistance Act uit 1975, die 
officieel een einde maakte aan het assimilatiebeleid. De naties zijn nu volgens de rechtspraak 
van het Supreme Court erkend als "distinct, independent political communities retaining their 
original natural rights in matters of self-government"1307, zij het dat zij geen exclusieve 
bevoegdheden hebben; ze zijn slechts bevoegd voor zover het Congres zijn bevoegdheid niet 
uitoefent een zaak zelf door wetten te regelen1308. Hun strafrechtelijke bevoegdheid kan zich 
enkel over de eigen leden uitstrekken1309. De wet werd meermaals aangepast om het 
zelfbestuur te versterken (onder meer in 1988, 1994 en 2003). Er zijn intussen zo'n 562 
erkende naties. De Indian Child Welfare Act 1978 gaf bovendien een zo'n natie beslissend 
einspraka bij adoptie van kinderen van hun "bloed". 
 
7.4.5.  Gerechtelijke organisatie 
 
Een fundamenteel principe is dat zowel de unie als de deelstaten hun eigen gerechtelijke 
organisatie hebben. Dit van het hoogste tot het laagste niveau. In de meeste andere federale 
staten is de gerechtelijke organisatie volledig federaal (bv. België)  of is de organisatie maar 
verdeeld tot op een bepaald niveau. Daarnaast hebben ook de Indian nations een eigen stelsel 
van rechtbanken (Tribal Courts) met een ander omschreven jurisdictie. 
 
7.4.5.1.   (Deel)statelijke rechtbanken 
 
Er zijn grote verschillen in de gerechtelijke organisatie van de staten en er worden ook 
meestal andere benamingen gebruikt. In grote lijnen ziet het er als volgt uit: 

                                                
1305 Te vinden op o.a. http://www.warmsprings.com/history/treaty/wh_act.htm 
1306 In de zaak Santa Clara Pueblo t. Martinez (1978), http://laws.findlaw.com/us/436/49 besliste het Supreme 
Court dat het in beginsel aan de eigen indiaanse rechtbanken toekwam om na te gaan of de Civil Rights 
geschonden waren door de indiaanse autonome instellingen. 
1307 Santa Clara Pueblo t. Martinez (1978), http://laws.findlaw.com/us/436/49. 
1308 US v. Wheeler (1978), 435 U.S. 313 = http://laws.findlaw.com/us/435/313. 
1309 Oliphant v. Suquamish Indian Tribe (1978), 435 U.S. 191 = http://laws.findlaw.com/us/435/191. 
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- In eerste aanleg komt men ofwel bij de Lower/Minor Courts (soort vrede- of 

politierechter) (Municipal/Magistrates Court), ofwel bij de Superior Courts (vgl. 
Onze rechtbank van eerste aanleg) (County/District/Circuit/Common Pleas Court) 

- Soms is er een tussenniveau met een Court of Appeal of Appelate Division1310; 
- helemaal bovenaan staat een State Supreme Court (in NY wordt dit Court of Appeals 

genoemd, elders soms ook Court of Errors). 
 
Het oude onderscheid tussen  common law courts en equity courts werd in de meeste staten 
afgeschaft vooraleer dit in Engeland gebeurde. In 1848 gebeurde dat in New York State door 
de reeds genoemde Field Code, die de twee rechtbanken fuseerde. De meeste andere staten 
volgden kort daarop (zie hoger). Sommige (een 10-tal) hebben nu nog steeds aparte Equity 
Courts (bv. Delaware) In de andere is het onderscheid enkel nog van belang omdat er voor 
zaken naar common law, anders dan onder equity, een grondwettelijk recht op een jury 
bestaat (in de eerste aanleg). 
 
Opvallend in vergelijking met bijvoorbeeld België is het feit dat een groot deel van de 
rechters verkozen zijn, ofwel door de kiezers rechtstreeks, ofwel door het parlement, en vaak 
slechts voor een bepaalde termijn (tussen 4 en 14 jaar). Vaak zit het stelsel zo in elkaar dat de 
kiezers niet tussen verschillende kandidaten kunnen kiezen, maar de voorgedragen kandidaat 
kunnen bevestigen of wegstemmen.  
 
Zo wordt ook het hoofd van het openbaar ministerie vaak rechtstreeks verkozen (de Attorney 
general is zowel procureur-generaal als Minister van Justitie !). 
 
Voorbeelden van gerechtelijke organisatie: staat New York. 
 
Wat de procedureregels betreft, bepalat elke staat zelf de regels voor de eigen rechtbanken. 
sinds er voor de federale rechtbanken Frederal rules bestaan (zie hieronder), hebben die de 
procedureregels vor de statelijke rehtbanken wel zeer sterk beïnvloed. 

                                                
1310 In vele staten zijn er slechts 2 in plaats van 3 niveaus. 
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7.4.5.2.   Federale rechtbanken 

7.4.5.2.1.   Gerechtelijke organisatie 
 
De grondwet stond zoals gezegd de federale wetgever toe om, ondergeschikt aan het US 
Supreme Court, federale rechtbanken op te richten voor zover hij dat nodig achtte. Het U.S. 
Supreme Court was aanvankelijk de enige rechtbank bevoegd voor federale zaken, maar de 
Grondwet bepaalde reeds dat in federale geschillen waarin geen staat partij was, dit Hof in 
beginsel slechts als beroepsinstantie zou oordelen (art. III 2, 2 GW). Gaandeweg werd er in de 
19e eeuw een hele piramide van aan dat Hof ondergeschikte federale rechtbanken 
uitgebouwd1311. Zo is er uiteindelijk op het federale niveau een volledige parallelle 
rechtsmacht uitgebouwd. De grondwettelijke mogelijkheden zijn daarmee bijna volledig 
uitgeput. Dit beginsel van parallellisme was een bewuste keuze om een zekere competitie 
tussen 2 systemen van rechtbanken te scheppen (een vorm van "regulatory compettiton"). 
 
Deze federale gerechtelijke organisatie ziet er als volgt uit: 

- eerste aanleg: U.S District Courts (kleine 100) 
- beroep: U.S. Courts of Appeal (12 rechtsgebieden of “Circuits”, 11 louter teritoriale + 

het “federal circuit” dat onder meer beroepen uit Washington D.C. behandelt) 
- revisie: U.S. Supreme Court. 

 

                                                
1311 Reeds in 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States van 24 september 1789) werd er 
voorzien in 3 niveau's: per staat één federale rechtbank, hoofdzakelijk bevoegd voor zeerecht, een 
beroepsmogelijkheid bij een circuit court (toen 3 voor de hele VS, maar eigenlijk geen apart gerecht, maar een 
college bestaande uit een lagere rechter en een Supreme Court judge) en tenslotte het US Supreme Court. Bij wet 
van 1801 volgde een reorganisatie in 6 Circuits met een belangrijke bevoegdheidsuitbreiding voor de federale 
gerechten (met name voor "all cases arising under the Constitution and acts of the United States" en sommige 
"diversity cases"); het is de afkondiging van deze Judiciary Act en de eropvolgende benoemingen door de 
aftredende president die geleid hebben tot de zaak Marbury v. Madison. De nieuwe meerderheid verving de wet 
door de iets minder federalistische Judiciary Act van 1802, die de bevoegdheid terug beperkte. In 1807 werd een 
7e circuit opgericht (Kentucky, tennessee, Ohio) en in 1837 een 8e en 9e. Eerst in 1855 werd voor het eerst een 
Circuit Court ingericht zonder een rechter uit het US Supreme Court, nl. In Californië (dat nauwelijks bereikbaar 
was vanuit Washington), maar in 1863 werd het een Circuit zoals de anderen (het 10e) door de benoeming van 
een Californische rechter in het Supreme Court, die dus het grootste deel van het jaar in Californië verbleef (met 
name de reeds genoemde Stephen J. Field, broer van David Field). In 1875 kwam er dan een federale wet die de 
bevoegdheid van de federale rechtbanken sterk vergrootte (in de centralisatiebeweging na de Burgeroorlog) en 
een uitgebreid "right of removal" invoerde, het recht te eisen dat een zaak wordt overgeheveld van een statelijke 
rechtbank naar een federale rechtbank. In 1891 tenslotte werden er echte, apart bemande, Circuit Courts of 
Appeal opgericht, zonder dat er een Supreme Court judge in zetelde, en beperkte men de toegang tot het US 
Supreme Court (vereiste van certiorari e.d.m.) (Evarts Act 1891); maar daarnaast bleven er ook nog Circuits 
courts bestaan. De wirwar aan wetten inzake gerechtelijke organisatie en bevoegdheid werd gestroomlijnd (en de 
oude Circuit courts afgeschaft) met de Judicial Code van 1911 (gebaseerd op het rapport van een Commissie die 
in 1899 door het federaal Congres was aangesteld). In 1921 werd naar aanleiding van een volgende hervorming 
ook een Conference of Senior Circuit Judges, later de "Judicial Conference of the United States", die 
bevoegdheden kreeg inzake het beheer van de federale rechterlijke macht, waardoor diens autonomie ten aanzien 
van de andere machten werd versterkt. De toegang tot het Supreme Court werd verder beperkt door de Judges' 
Bill van 1925 (veralgemening van de certiorari-vereiste).  In 1939 werd de administratieve autonomie van de 
rechterlijke macht versterkt door de oprichting van een Administrative Office of the U.S. Courts als orgaan van 
de rechterlijke macht zelf (Administrative Office Act 1939). De Bankruptcy Act van 1978 organiseerde aparte 
federale Bankruptcy Courts in elk federaal district. In 1982 werd tenslotte het US Court of Appeals for the 
federal circuit opgericht als een apart gecentraliseerd Hof van beroep voor bijzondere materies (ten dele een 
fusie van bestaande rechtscolleges). Zie voor dit alles http://air.fjc.gov/history/home.nsf/legislation_frm. 
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Naast de gewone federale rechtbanken in twee aanleggen zijn er ook nog een reeks van 
gespecialiseerde federale rechtbanken: 
- de U.S. Tax Court, ondergeschikt aan de US Court of Appeal 
- de Military Courts met een Court of Military Appeals,  
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- de US Court of International Trade, de US Claims Courts (d.i. eisen tegen de federale 
overheid), en de Veterans Claims Court, gerechten tegen wiens beslissingen men in beroep 
kan gaan bij het genoemde US Court of Appeals for the federal circuit.   
 
Alles bij elkaar echter zijn administratieve rechtbanken zeldzaam en komen administratieve 
geschillen voor dezelfde rechtbanken als andere, met dien verstande dat de “regulatory 
agencies” (zie verder) ruime bevoegdheden hebben die eigenlijk ook vaak 
geschillenbeslechting inhouden, en tegen wiens beslissingen men naar de US Court of 
Appeals kan gaan. 
 

 

7.4.5.2.2.   Plaats van het US Supreme Court en toegang ertoe. 
 
Het U.S. Supreme Court (soms spreekt men van Scotus: Supreme Court of the United States) 
bestaat uit 9 rechters die door de president benoemd zijn voor het leven, na inspraak van de 
senaat (1 Chief Justice en 8 Associate Justices). De Senaat houdt daarbij hoorzittingen, 
waarbij de kandidaten van de president aan de tand worden gevoeld over hun opvattingen en 
de wijze waarop ze hun ambt willen invullen.  
 
Het Hof zetelt altijd in voltallige zitting (men noemt dat “en banc”). De negen leden van de 
U.S. Supreme Court kunnen natuurlijk niet veel zaken behandelen en dus wordt de toegang 
streng beperkt. Elke rechter wordt bijgestaan door een of meerdere law clerks 
(referendarissen), meestal uitstekende jonge juristen. 
 
Enkele zaken komen in eerste aanleg bij het Supreme Court (geschillen tussen de Unie en een 
deelstaat of tussen deelstaten onderling). 
 
Voor een beroep bij het Supreme Court tegen een beslissing van een lagere rechtbank moeten 
ofwel minstens 6 rechters van dat Hof hun toestemming geven onder de vorm van een writ of 
certiorari, ofwel de Superior Court zelf een leave to appeal uitvaardigen. Dit heeft ook te 
maken met het feit dat "appeal" in beginsel tot rechtsvragen beperkt is. De massa certiorari-
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aanvragen worden behandeld op grond van samenvattingen van het dossier gemaakt door de 
law clerks. 
 
Een belangrijke vaststelling is dat het veelal gaat om zaken die te maken hebben met de 
interpretatie van de Amerikaanse grondwet en toetsing van wetten of andere beslissingen aan 
die grondwet (judicial review). Als het niet gaat om een dergelijke zaak maar om een geschil 
dat enkel vragen van deelstatelijk recht opwerpt1312 (bv. van common law, zie verder), dan zal 
het U.S. Supreme Court meestal weigeren omdat ze zich niet verantwoordelijk voelt voor de 
ontwikkeling van het deelstatelijk recht. D.w.z. dat de toegang tot het US Supreme Court dus 
de facto vooral de grondwettigheidsklachten betreft (zie daarover verder meer). 
 
7.4.5.3.   Bevoegdheidsregels (Jurisdiction) 

7.4.5.3.1.  Bevoegdheidsverdeling tussen federale en statelijke rechtbanken 
 
Deze is bijzonder ingewikkeld1313: 
- zaken die uitsluitend deelstatelijke wetgeving betreffen en zich volledig binnen één deelstaat 
afspelen, komen altijd voor de deelstatelijke rechtbanken.  
- voor een hele reeks materies, waarin de federale wetgever exclusieve bevoegdheid heeft of 
op grond van zijn concurrerende bevoegdheid wetgeving heeft gemaakt, is de beslechting van 
geschillen daarover eveneens uitsluitend aan federale rechtbanken toevertrouwd. Zo het hele 
internationaal verdragsrecht, faillissement, zeerecht (maritime law), octrooirecht en 
auteursrecht, antitrust. 
- geschillen tegen de federale overheid of geschillen tussen staten komen steeds voor een 
federale rechtbank (die laatste zelfs rechtstreeks voor het US Supreme Court, zie hoger), zelfs 
indien de vraag moet worden opgelost volgens deelstatelijk recht 
- in andere zaken is er concurrerende rechtsmacht van federale en deelstatelijke rechtbanken 
in de volgende gevallen: 
a) “federal questions”, dit zijn geschillen betreffende regels van federaal recht (bv. ook 
wanneer men zich op de grondwettelijke rechten beroept) vanaf 10.000 $, of 
b) "diversity cases", d.i. waarbij er aanknopingspunten zijn met meerdere staten, vanaf 50.000 
$; 
c) alienage, geschillen waarbij vreemdelingen betrokken zijn 
- de kleinere geschillen (lager dan genoemde bedragen) in die andere zaken en alle 
echtscheidingszaken komen steeds voor de deelstaatrechtbanken. 

                                                
1312 en die in lagere instanties door een federale rechtbank is behandeld (want anders is er helemaal geen beroep 
bij het US Supreme Court mogelijk). 
1313 Ze is gedeeltelijk geregeld door art. III 2 van de GW en het XIth Amendment: 
“The judicial Power (d.i. de federale rechtsmacht) shall extend to: 
- all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, 
or which shall be made, under their Authority;  
- to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;  
- to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction; 
- to Controversies to which the United States shall be a Party;  
- to Controversies between two or more States; 
- to Controversies between Citizens of different States;  
- to Controversies between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and  
- to Controversies between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects”. 
- “The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, 
commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or 
Subjects of any Foreign State”. 
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Een wetswijziging is hangende, volgens dewelke class action suits (zie verder) zouden 
weggehaald worden bij de deelstaatrechtbanken en exclusief toevertrouwd aan federale 
rechters. 
 
Bij concurrerende rechtsmacht van federale en deelstatelijke rechtbanken kan de eiser 
vooreerst kiezen voor welke rechtbank hij de zaak brengt; brengt hij ze voor een deelstatelijke 
rechtbank, dan kan de verweerder evenwel een "removal" (verzending) vragen naar de 
federale rechtbank. De eiser kan zich daartegen verzetten met een “motion to remand”. De 
regels inzake deze incidenten werden herzien vanaf 2012 (door de  Jurisdiction and Venue 
Clarification Act of 2011). 
 
Het kan dus voorkomen dat een geschil gegrond op federaal recht voor een deelstatelijke 
rechtbank komt. In dat geval is er tegen de hoogste rechtsmacht van die deelstaat nog beroep 
mogelijk bij het US Supreme Court, tegen andere deelstatelijke uitspraken niet. 
 
Indien een Tribal court bevoegd is, kan men in beginsel slechts naar de federale rechter na 
uitputting van de procedure voor de tribal courts, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen 
uitgewerkt door de US Supreme Court in Montana v. United States1314. 

7.4.5.3.2.  Internationale bevoegdheid 
 
Wat de territoriale bevoegdheid van de amerikaanse rechtbanken betreft zijn er traditioneel 
ruime bevoegdheidsgronden. Er is in beginsel: 
- bevoegdheid in personam zodra de verweerder aanwezig is in het rechtsgebied (woonplaats, 
nationalitit, verlblijf, beroepsactiviteit); 
- bevoegdheid in personam gegrond op een forumkeuze (choice of court); 
- bevoegdheid in rem gegrond op de ligging van de betwiste goederen. 
 
Anderzijds is de bevoegdheid beperkt door de regels inzake: 
- bedrog (verweerder gelokt naar het rehctsgebied) 
- forum non conveniens (doch zelden aanvaard, zie de Gilbert case 19471315). 
 
Inzake internationale bevoegdheid gaf het Supreme Court een restrictieve interpretatie in de 
zaak Morrison / National Bank of Australia (2010)1316. 
 
7.4.6.  Procesrecht 
 
Zie hoger voor de gerechtelijke organisatie en het – diep in de Amerikaanse traditie 
gewortelde - recht op een jury. 
 
De procedureregels worden naar Engelse traditie in essentie door de rechterlijke macht zelf 
gemaakt; de federale regels worden meer bepaald afgekondigd door het Supreme Court, zij 
het dat het Congres een veto kan stellen binnen een termijn van 6 maanden. Oorspronkelijk 
had elke rechtbank zijn eigen regels; zo verschilden de regels zelfs binnen de federale 
rechtbanken van rechtbank tot rechtbank (zgn. Federal local rules)1317, waarbij de federale 
rechtbanken in beginsel de procedureregels van de statelijke rechtbanken waar ze zetelden 

                                                
1314 Montana v. United States, 450 U.S. 544 (1981) , http://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/544/. 
1315 Gulf Oil Corp. v. Gilbert , 330 U.S. 501 (1947) 
1316 http://www.law.cornell.edu/supct/html/08-1191.ZS.html. 
1317 Ook vandaag zijn er nog vele federal local rules, zie bv. een lijst op http://www.depo.com/uscourts4.htm. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

565 
 

toepasten (zgn. Confomity Approach). Dit veranderede met de invoering van uniforme 
"Federal Rules on Civil Procedure" (FRCP)1318 in 1938, die ook inhoudelijk in veel opzichten 
een revolutie inhielden. Deze hebben dan op hun beurt de statelijke procedureregels sterk 
beïnvloed. 
 
7.4.6.1.  Rechtsgang in burgerlijke zaken 
 
Het begrip burgerlijke zaken wordt hier in ruime zin gebruikt. Zo zijn administratieve 
geschillen in beginsel niet aan de gewone rechtbanken onttrokken. 
 
De zaak wordt gestart d.m.v. een "complaint" (verzoekschrift), die dan d.m.v. een summons 
(dagvaarding) betekend wordt. 
 
In alle materies die traditioneel onder het common law vielen is er een grondwettelijk recht op 
behandeling met een jury. 
 
Zoals in het Engelse recht onderscheidt men pre-trial en trial. Pre-trial betreft de 
bewijsvergaring en instaatstelling van de zaak, die in beginsel door de partijen onderling 
wordt georganiseerd (met beroep op de rechter waar nodig). De pretrial discovery of 
documents gaat veel verder dan in Engeland. Affidavits zijn schriftelijke verklaringen onder 
ede op verzoek van een van de partijen opgesteld over vooral buitenlands recht (zowel in 
abstracto als in concrete toepassing, bv. een verklaring dat een concrete vennootschap op 
wettige wijze werd opgericht en rechtspersoonlijkheid heeft). 
 
Er zijn vele class actions waar een vordering wordt ingeleid door één of meer personen die 
een bepaalde categorie eisers (class) vertegenwoordigen. In het federaal procesrecht werd de 
class action voor het eerst wettelijk geregeld in Rule 23 van de Federal Rules of Civil 
Procedure van 1938, sindsdien meermaals herzien (o.m. de Class Action Fairness Act van 
20051319). Een class action veronderstelt dat er vooraleer het proces ten gronde wordt gevoerd 
eerst een “certification” plaatsvindt. Om die certificatie te bekomen moet de kandidaat 
leading plaintiff of class representative vier ontvankelijkheidsvoorwaarden vervullen (Rule 
23a) en de vordering bovendien op één van drie wettelijk opgesomde gronden (Rule 23b) 
verantwoord worden1320:  

- numerosity: er zijn teveel leden van de class om een gewone procedure te voeren met 
samenvoeging van de individuele vorderingen 

- commonality: de meeste feitelijke en rechtsvragen zijn gemeenschappelijk aan de class 
- typicality: de zaak van de vertegenwoordiger moet tpisch zijn (representatief) voor de 

class 
- adequacy: de representative moet de belangen van de hele class adequaat kunnen 

verdedigen. 
De drie situaties waarin volgens Rule 23b dan een certificatie mogelijk is zijn: 

                                                
1318 Te vinden via http://www.uscourts.gov/rules/newrules4.html. 
1319 Deze bracht een aantal beperkingen aan; anderzijds werd de individuele minimumdremple voor de leden van 
de class (bedrag onder hetwelk ee, geschil te klein worden geacht) vervangen door een collectieve drempel. 
Voor collectieve vorderingen van beleggers is er daarnaast de hervorming door de Private Securities Litigation 
Reform Act 1995. 
1320 Voor nederlandstalige literatuur, zie o.m. M. PIERS, “Class actions. Verenigde Staten v. Europa. 
Rechtsvergelijkende beschouwingen naar aanleiding van de Wal-Martzaak”, NjW 2007, 825; W. 
VANDENBUSSCHE, “Grenscoverschrijdende collectieve vorderingen van gedupeerde beleggers”, RW 2013-
14, 243 v. 
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- prejudice actions: individuele vorderingen zouden schadelijk zijn voor andere leden 
van de class (bv. Tegenstrijdige beslissingen; niet genoeg geld voor alle eisen (limited 
fund) e.d.); 

- declaratory of injunctive relief is aangewezen (een verbod of stakingsbevel); 
-  predominance van de gemeenschappelijke geschilpunten over mogelijke verschillen. 

Dan volgt er een order (beschikking) over de certificatie, die bij toelating ook de class nader 
omschrijft, een advocaat aanstel als class counsel (naast de advocaten van de concrete class 
representatives). Uit deze beschikking volgt ook voor wie de tussen te komen uitspraak 
bindend zal zijn. 
Naargelang het soort class action gelden er andere regels voor de kennisgeving aan de leden 
van de class en de mogelijkheid van “opt-out” (die mogelijkheid van een opt-out procedure in 
plaats van een loutere opt-in procedure werd ingevoerd door de hervorming van 1966). 
Certificatie houdt in dat in beginsel alle leden van de door de beschikking afgebakende class 
vertegenwoordigd zijn en niet enkel zij die “opt in”.  
Class actions worden meestal gevoerd door advocaten die op commissie werken (quota litis 
of contingency fee, d.i. een percentage van de opbrengst). 
 
Een amicus curiae is iemand die tussenkomt om de juridische visie van één der partijen te 
ondersteunen als een onpartijdige derde (vaak professoren).  
 
7.4.6.2.  Rechtsgang in strafzaken 
 
Een strafzaak begint met een “charge”, een beschuldiging door een openbaar aanklager. 
Vanaf het eerste verhoor is de beschuldigde gerechtigd zich te laten bijstaan door een of meer 
advocaten.  Er volgt een preliminaire behandeling -  ‘arraignment’ - door een correctionele 
rechtbank die kan oordelen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor de volgende stap in het 
proces, nl. de formele “indictment” (requisitoor) voor de grand jury. Dan volgt een periode 
van accusatoire procedure, waarbij beide partijen elk hun bewijzen verzamelen en 
presenteren. 
 
In strafzaken vindt men vaak plea bargaining. Men gaat ook in strafzaken heel vaak 
onderhandelen over de vordering van de aanklager. Formeel is het een onderhandeling over 
de kwalificatie van een misdrijf, waarbij de beschuldigde aanvaardt schuldig te pleiten als 
men een minder strenge kwalificatie hanteert: charge bargaining (de charge is de 
gekwalificeerde aanklacht). Het kan ook een onderhandeling zijn over de precieze 
voorstelling van de feiten: fact bargaining. Vaak wordt een overeenkomst gesloten, waarbij 
de aangeklaagde partij in ruil voor een lagere straf schuldig pleit (pleading guilty). Een van de 
nadelen is dat aanklagers met het oog op onderhandelingsmarge daardoor aan overcharging 
doen. Anders dan in Engeland is ook de rechter vaak betrokken bij dergelijke 
onderhandelingen. 
 
Is er geen akkoord, dan vindt het eigenlijke proces voor de jury plaats; de rechter die voorzit 
treedt veeleer op als een arbiter van de debatten. Een van de typisch amerikaanse 
basisbeginselen darabij is de “Confrontation clause” van het 6th Amendment op de grondwet: 
met zeer beperkte uitzonderingen heeft een verdachte tegen wie een getuigenverklaring wordt 
ingeroepen, inbegrepen een verklaring van een expert1321, het recht op een “confrontatie”, d.i. 
op een ondervraging (cross-examination). 
 
                                                
1321 SC Melendez-Diaz v. Massachusetts , http://supreme.justia.com/us/557/07-591/opinion.html; SC 23 juni 
2011, Bullcoming t. New Mexico, http://www.law.cornell.edu/supct/html/9-10876.ZS.html. 
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7.4.7.  Juridische beroepen 
 
Attorneys of lawyers zijn de advocaten. Er is geen scheiding tussen barrister en solicitor. De 
staten hebben hun bar association (balies), die toegangsexamens organiseert. Overkoepelend 
is er de (machtige)  American Bar Association. De balie is erg creatief en heeft vele 
technieken ontwikkeld die nadien naar Europa zijn overgewaaid (zie enkele voorbeelden bij 
de bespreking van het procesrecht). 
 
Rechters zijn vaak jonge juristen, die later nog een andere carrière uitbouwen. De status en 
vergoeding van rechters is lager dan die van vele advocaten, en dus minder exclusief  dan in 
Engeland. Omgekeerd hebben vele rechters voordien een politieke of andere activiteit 
uitgeoefend. Zelfs een groot deel van de rechters van het Supreme Court heeft voordien niet 
het beroep van rechter of advocaat uitgeoefend. 
 
Het openbaar ministerie (public prosecutor) wordt uitgeoefend door de district attorneys en 
de Attorney-general. Het gaat eigenlijk om een politiek ambt, en ze zijn meestal verkozen. 
Het hoofd van het openbaar ministerie, de Attorney-general, is eigenlijk de Minister van 
justitie van de deelstaat. 
 
Meer in het algemeen wordt het beroep van “jurist” eigenlijk fundamenteel als één beroep 
beschouwd, ongeacht de rol waarin men dat uitoefent.  Daarmee hangt samen dat men veel 
gemakkelijker van één juridisch beroep naar een ander overstapt. 
 
Het onderwijs gebeurt hoofdzakelijk volgens de case method (zie hieronder bij de historische 
ontwikkeling). 
 
7.4.8.  Hiërarchie der rechtsnormen, positie van en toetsing aan de grondwet 
 
De normenhiërarchie wordt hier aangegeven voor het federale recht, maar geldt mut.mut. ook 
voor statelijk recht. 
 
7.4.8.1.   Positie van het internationaal recht.  
 
Internationale verdragen hebben geen rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, tenzij na 
incorporatie in het interne recht bij wet (dualistische opvatting): "A treaty is primarily a 
compact between independent nations. It depends for the enforcement of its provisions on the 
interest and the honor of the governments which are parties to it. If these fail, its infraction 
becomes the subject of international negotiations and reclamation, so far as the injured 
parties choose to seek redress. It is obvious that with all this the judicial courts have nothing 
to do and can give no redress"1322. Wel maken bepaalde traditionele gewoonterechtelijke 
regels van volkenrecht inzake internationale verhoudingen als dusdanig deel uit van het 
common law. 
 
Ook wanneer zij deel uitmaken van het interne recht, hebben regels van volkenrecht geen 
voorrang op de andere wetten. Wel zal men soms naar volkenrecht verwijzen bij de 
interpretatie. 
 

                                                
1322 Edye v. Robertson, 112 US 580, 598-99, 5 S Ct 247, 28 L Ed 798 (1894), http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-
bin/getcase.pl?friend=nytimes&court=us&vol=112&invol=580. 
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7.4.8.2.  Positie en wijziging van de grondwet 

7.4.8.2.1.  Vastlegging in een grondwet en wijzigbaarheid 
 
De basisregels zijn dus te vinden in een formele grondwet, de oudste nog in werking zijnde 
(1787). Anders dan de daaraan voorafgaande Articles of confederation heeft de Grondwet 
rechtstreekse werking in alle deelstaten en voorrang op alle andere rechtsnormen (“Supreme 
law of the land”). 
 
Wijziging of aanvulling van de grondwet vereist niet alleen een 2/3 meerderheid in beide 
kamers, maar ook ratificatie door 3/4 van de staten (art. V GW). Gezien het grote aantal staten 
is een grondwetswijziging in de praktijk een moeizaam proces. 

7.4.8.2.2.  Grondwettigheidstoetsing 
 
Er bestaat in de VS geen grondwettelijk Hof. Het U.S. Supreme Court, dat door de grondwet 
werd opgericht om toezicht houden op de federale overheid en onder meer over de 
bevoegdheidsverdeling te beslissen, heeft zoals reeds besproken vanaf het begin geoordeeld 
dat de rechters beslissingen van zowel de uitvoerende als de wetgevende macht aan de 
grondwet konden toetsen en bij ongrondwettigheid buiten toepassing dienden te laten 
(“Judicial review”).  
 
Het Supreme Court aanvaardde dit reeds zeer vroeg1323, in het hoger besproken arrest  
Marbury v. Madison (1803), op basis van de bepaling in art. VI 2 grondwet dat deze de 
“supreme law of the land” is. Strikt genomen was het niet de eerste ongrondwettigverklaring: 
eerder waren reeds deelstatelijke wetten strijdig verklaard met de grondwet1324.  
 
Er vonden verder geen ongrondwettigverklaringen meer plaats tot 1857 
(ongrondwettigverklaring van de Missouri Compromise in de eveneens hoger besproken zaak 
Dred Scott v. Sandford, die de burgeroorlog deed ontbranden over de slavernij). Eerst in de 
20e eeuw heeft het Supreme Court regelmatig wetgeving ongrondwettig verklaard, en 
daarmee bv. ook politieke hervormingen tegengehouden - bv. de New Deal van president 
Roosevelt tot in 1937 (zie hoger).  
 
Merken we wel op dat de judicial review oorspronkelijk alleen betrekking kon hebben op 
wetten die na de grondwet waren aangenomen en daarmee in strijd waren en het ondenkbaar 
was om een traditionele regels van common law aan de grondwet te toetsen; judicial review 
was immers een middel "to limit the powers of political bodies" en niet om traditionele 
rechtsregels door rechters te laten afschaffen; in de aparte staten waren ook niet in de formele 
statelijke grondwet opgenomen traditionele regels soms beschouwd als deel uitmakend van de 
Constitution1325. Na een verregaand judicial activism in de jaren '70 is er de jongste jaren 

                                                
1323 Eerder vinden we dergelijke beslissingen reeds op het niveau van de staten meer bepaald in het arrest van de 
hoogste gerechtshof van Virginia, Commonwealth v. Caton, 1782, en in North Carolina, in het arrest Bayard v. 
Singleton uit 1787. De leer gaat terug op sir Edward Coke (besproken bij Engeland). Zie S. SNOWISS, Judicial 
review and the law of the constitution, Yale Univ. press, New Haven 1990. 
1324 In de zaak Champion and Dickason v. Casey werd in 1792 een wet van Rhode Island ongrondwettig 
verklaard. 
1325 Zo bv. het arrest in de zaak Trevett v. Weeden, Superior Court of Rhode Island september 1786, waarin het 
Hof een wet die voor een bepaald misdrijf een strafprocedure voorzag zonder jury "unconstitutional" werd 
verklaard, hoewel het recht op een jury niet in de formele grondwet van Rhode Island was opgenomen; zie 
SNOWISS, p. 20-22; M.S. BILDER, The transatlantic constitution, p. 190 v. 
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terug wat meer "judicial restraint". Deze opvatting wordt verwoord door opperrechter 
Antonin Scalia als volgt: "the Constitution is meant to protect against, rather than conform 
to, current "widespread belief”"1326. 
 
Het resultaat is dat alle rechtscolleges wetten en besluiten kunnen toetsen aan de grondwet. 
Het Supreme Court heeft daarbij, als hoogste rechtscollege, het laatste woord. De eerste maal 
dat de uitoefening van zijn bevoegdheden door de president werd getoetst was in 1952; vooral 
het arrest van 1974 inzake US v. Nixon1327 was daarvoor van belang. 
 
De judicial review is wel uitsluitend een concrete normencontrole. Dit leidt tot de volgende 
kenmerken: 

- er is geen abstracte normencontrole, zoals een procedure tot nietigverklaring. Na 
ongrondwettigverklaring blijft de wet dus formeel wel bestaan, maar ze kan niet meer 
worden toegepast; 

- er bestaat evenmin een prejudiciële procedure; het Supreme Court spraakt zich niet uit 
over prejudiciële vragen, maar enkel in geval van een voorziening in laatste aanleg; 

- de judicial review vindt enkel plaats in het geval het gaat om een vraag die relevant is 
in een concreet geschil dat op een normale wijze voor de rechter aanhangig is.  

- wel is het zo dat de eiser ervoor kan kiezen de litigieuze wet frontaal aan te vallen (te 
vragen dat ze als dusdanig ongrondwettig wordt verklaard ("facial challenge") dan wel 
slechts in bepaalde toepassingen ervan ("as-applied" challenge); in het eerste geval zal 
het Hof de wet niet ongrondwettig verklaren indien ze maar in een beperkt aantal 
toepassingen de grondwet schendt. 

 
Dit laatste nu betekent onder meer: 

- dat het moet gaan om een werkelijk geschil (controversy) en geen fictief geschil om 
een principiële uitspraak te bekomen. Dat geschil kan daarbij wel een soort 
grondwettigheidsklacht tegen de overheid zijn, een procedure van een burger tegen de 
overheid tot een verbod, bevel of schadevergoeding. Zolang er echter geen case is, 
zijn het de politieke organen die de grondwet interpreteren; 

- dat de eiser  standing moet hebben; met deze term worden de vereisten van belang en 
hoedanigheid bij de vordering aangeduid. De gevorderde maatregel moet de eiser dus 
een voordeel kunnen bezorgen, d.i. moet geëigend zijn om het aangevoerde nadeel te 
herstellen; 

- het belang van de eiser moet een actueel belang zijn en geen louter toekomstig belang 
(doctrine of “ripeness”) en mag omgekeerd ook nog niet weggevallen zijn door latere 
ontwikkelingen (doctirne of “mootness”);  

- onder bepaalde voorwaarden wordt toch third party standing aanvaard, d.i. de 
hoedanigheid van een procespartij om op te treden voor de verdediging van de 
belangen van een ander, die in de onmogelijkheid verkeert dat zelf te doen.  

 
Verder is, zoals in het algemeen geldt, het U.S. Supreme Court niet verplicht om de zaak te 
behandelen (zie hoger de gevallen van certiorari (toegang tot het Hof)). Toegang zal meer 
bepaald geweigerd worden indien de zaak volgens het Hof een uitgesproken political question 
is1328, d.i. 

- ofwel uitdrukkelijk (door een rechtsnorm) aan politieke instanties toevertrouwd, 
                                                
1326 in Maryland v. Craig, 27 juni 1990 (http://www.law.cornell.edu/supct/html/89-478.ZS.html). 
1327 418 U.S. 683. 
1328 Standaardarrest is Baker v. Carr (1962), 369 U.S. 186 (at 217) = http://laws.findlaw.com/us/369/186 = 
http://www.tourolaw.edu/patch/Baker/.  Het betrof de wet van Tennessee die de indeling van kiesdistricten 
regelde. 
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- of waarin er onvoldoende duidelijke rechtsnormen / beoordelingscriteria zijn, 
- of wanneer de juridisering om andere redenen onwenselijk is, zoals wanneer een 
uitspraak essentieel een politieke stellingname zou inhouden, een fundamentele 
politieke keuze in vraag zou stellen, of een duidelijk gebrek aan respect voor de 
politieke instellingen zou inhouden. 
 

Het US Supreme Court doet bij voorkeur uitspraak in beperkte bewoordingen, niet te 
extensief, maar toegespitst op de casus. 

 
7.4.8.3.    Wetten in formele zin en common law 
 
Vervolgens komt de wetgeving (federaal of statelijk), en op het statelijk niveau het common 
law. Federale wetgeving gaat voor als het gaat om een exclusief federale of om een 
concurrerende bevoegdheid gaat. Anders gaat het statelijk recht voor, d.i. het common law 
zoals aangevuld en gewijzigd door deelstatelijke wetgeving. Op statelijk vlak gaat wetgeving 
voor op common law, maar wordt als uitzondering daarop in beginsel beperkend uitgelegd. 
 
7.4.8.4.    Ondergeschikte wetgeving  
 
De belangrijkste vormen van ondergeschikte wetgeving zijn: 
- de “executive orders” en “presidential proclamations” die de president persoonlijk kan 
uitvaardigen (het onderscheid tussen beiden is niet meer echt te maken); 
- executive orders van de regering en rules & regulations van de secretaries (Ministers).  
- Daarnaast is een belangrijke verordenende bevoegdheid door de federale wetgever 
gedelegeerd aan federale agentschappen, en met name aan regulatory agencies zoals de 
Interstate Commerce Commission (de oudste – uit 1887 -, reguleert het binnenlands vervoer), 
de FTC (Federal Trade Commission) (mededinginsautoriteit sinds 1915, zie hoger), de SEC 
(securities and exchange commission) (reguleert het effectenverkeer, sinds 1934), de FDA 
(Food and Drugs Administration), de Civil Aeronautics Board (luchtverkeer), of de National 
Labour Relations Board (toezicht op arbeidsverhoudingen, sinds 1934). Deze wordt 
autonoom uitgeoefend, dus in beginsel niet ondergeschikt aan de wetgevende of uitvoerende 
macht, maar alleen onder controle (a posteriori) van de rechter. Zij geschiedt vooral in de 
vorm van “Binding administrative regulations”. 
 
Dergelijke regels kunnen maar worden uitgevaardigd tot uitvoering van wetten of binnen 
bevoegdheden die bij formele wet gedelegeerd zijn en binnen de grenzen van deze delegatie, 
die nauwkeurig moet worden omschreven (legaliteitsbeginsel). 
 
Op deelstatelijk vlak zijn er eveneens administrative rules & regulations uitgevaardigd door 
de uitvoerende macht (vooral de governor). 

7.4.8.4.1.   Lokale verordeningen  
 
Het betreft County & Municipal Ordinances & Rules. Zij staan op het laagste niveau. 
 
7.4.9.  Grondrechten en rechtsbescherming 
 
7.4.9.1.   Tegen de federale overheid 
 
De Grondwet van 1787 bevatte enkele bepalingen die een bescherming van grondrechten en -
vrijheden jegens de federale overheid inhouden, zoals: 
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- het privilegie van de Writ of Habeas Corpus (art. I 9, 2 GW: “The privilege of the writ 
ofhabeas corpus shall not be suspended, unless when in cases of rebellion or invasion the 
public safety may require it"), d.i. het recht van eenieder die vastgehouden wordt om dadelijk 
door de rechter te worden gehoord en vrijlateing te verzoeken; 
- geen terugwerkende kracht van wetten (art. I 9, 3 GW); 
- legaliteitsbeginsel inzake belastingen, ook voor de staten (art. I 10, 2); 
- het recht op een jury in alle strafzaken (art. III 2, 3 GW); 
- het verbod op enige religieuze test om een openbaar ambt te kunnen bekleden (art. VI, 3 
GW, "no religious test clause"). 
 
De Bill of Rights van 1791 voegde daaraan een hele reeks rechten toe, die hieronder worden 
aangegeven (punt 3.).  
 
7.4.9.2.   Tegen de deelstaten 
 
De Grondwet van 1787 bevatte enkele bepalingen die als grondrechten en -vrijheden 
tegenover de staten kunnen worden beschouwd, zoals: 
- de rechten die uit het vrij verkeer en de wederzijdse erkenning binnen de gerechtelijke en 
economische Unie voortvloeien (zie hoger), waaronder de regel in Art. IV 2, 1 : “The Citizens 
of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several 
States”. 
- de hierboven genoemde rechten van non-retroactiviteit van wetten; legaliteitsbeginsel inzake 
belastingen, en recht op een jury in alle strafzaken. 
De Bill of rights gold toen in beginsel enkel tegen de federale overheid, omdat de 
grondrechten tegen de deelstaat beschouwd werden als een zaak van de deelstatelijke 
grondwet. 
 
Dit veranderde in de 20e eeuw doordat aan het XIVth amendment, dat de staten verplicht tot 
due process of law  en equal protection of rights, een dusdanig ruime uitleg werd gegeven dat 
dit ook de rechten uit de Bill of rights omvat. Omgekeerd werden uit het XIVth Am. allerlei 
algemene rechtsbeginselen afgeleid, die ook tegen de federale overheid kunnen wordne 
ingeroepen, zoals het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel ("void for vagueness"), het 
gelijkheidsbeginsel, de rechten van de verdediging, het redelijkheidsbeginsel bij de beperking 
van grondrechten, enz.).  
 
Enkele beroemde arresten die eigenlijk de bescherming van grondrechten tegen de staten betreffen, werden 
hoger reeds besproken (Roe v. Wade, Brown v. Board of Education, en in 2002 Zelman v. Simmons-Harris); 
andere komen zo dadelijk ter sprake. 
 
Tegen maatregelen van staten die de interstatelijke handel belemmeren geldt ook de hoger 
besproken "dormant commerce clause" die uit art. 8 § 8 GW wordt afgeleid. 
 
7.4.9.3.  Belangrijkste grondrechten 
 
In De Bill of Rights van 1791 vinden we met name de volgende grondrechten.  
 
- De vrijheid van godsdienst en afwezigheid van staatsgodsdienst (“no established religion”) 
(1st Am., eerste zin, zgn. establishment1329 clause resp. free exercise clause). Uit de 
                                                
1329 Establishment was de term die in Engeland werd gebruikt voor het opleggen van de anglicaanse kerk als 
staatsgodsdienst. Established religion impliceert niet dat er geen vrijheid van godsdienst is, wel dat een bepaalde 
kerk of godsdienst een voorkeursbehandeling krijgt. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

572 
 

establishment clause wordt een verregaande scheiding van kerk en staat afgeleid, soms tot in 
het absurde1330; oorspronkelijk was de bepaling vooral bedoeld om de onafhankelijkheid van 
de kerken tégen de overheid te beschermen, en zeker niet om de religie uit het publieke leven 
te verdringen (vergeten we overigens niet dat de VS vandaag allicht het meest religieuze land 
van het Westen zijn, en dat dit in de late 20e eeuw niet afgenomen is, maar toegenomen). 
Door judicial activism werd halfweg de 20e eeuw de godsdienst een stuk verder verdrongen 
uit de publieke sfeer, in het bijzonder uit het openbaar onderwijs (zie de hoger besproken 
arresten betreffende het verbod op subsidiëring van private confessionele scholen, het verbod 
op het gebed in openbare scholen (19611331), e.d.m.); een lichte kentering kwam er in 
20021332. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat ook vandaag nog de Amerikaanse 
overheid veel meer ruimte laat aan de civil society dan in de meeste landen van Europa. Ook 
werden op basis van de godsdienstvrijheid soms vrijstellingen wegens religieuze redenen 
toegekend (bv. aan de Amish in Wisconsin v. Yoder1333).  
 
- De vrijheid van meningsuiting, pers, vereniging en petitie (1st Am., 2e zin), die zeer 
verregaand wordt uitgelegd; beperkingen mogen enkel in geval van "clear and present 
danger"1334; 
- De vrijheid van vereniging en vergadering (1st Am., 3e zin); 
- Het recht op wapendracht voor elke burger (2nd Am.); 
- Het verbod van inkwartiering van soldaten zonder instemming van de eigenaar, in vredestijd 
(3rd Am.); 
- De vereisten gesteld voor aanhouding en huiszoeking (“warrant” is een aanhoudings- of 
huiszoekingsbevel) (4th Am.); 
- De waarborg tegen zelfbeschuldiging (guarantee against self-incrimination) (5th Am. zin 
3). hieruit werd in het arrest Miranda v. Arizona1335 (1966) afgeleid dat de politie vooraleer 
een verdachte te ondervragen verplicht is hem erop te wijzen dat hij het recht heeft te zwijgen 
en dat hij recht heeft op een advocaat (deze waarschuwing geven noemt men ook "to 
mirandize"); 
- Het verbod van dubbele bestraffing (5th Am. zin 2); hieruit wordt ook afgeleid dat in 
strafzaken de public prosecutor niet in beroep mag gaan om een zwaardere straf te verkijgen 
in hoger beroep (verbod van appeal a minima); 

                                                
1330 Zo mogen de overheden geen kerststallen plaatsen.  
1331 Abington Township School District v. Schempp, (consolidated with Murray v. Curlett) (17 juni 1963), 374 
U.S. 203 = http://laws.findlaw.com/us/374/203. In een eerdere zaak, Engel v. Vitale (1962), 370 U.S. 421 = 
http://laws.findlaw.com/us/370/421 was reeds strijdig verklaard met de grondwet dat de staat zelf de tekst van 
het gebed bepaalde dat in de scholen zou worden gebeden. Zie ook Lee v. Weisman (1992), 505 U.S. 577, 644 = 
http://laws.findlaw.com/us/505/577 (verbod een rabbijn uit te nodigen om voor te bidden op een 
promotieplechtigheid in een openbare school). 
1332 Tot dan was het onmogelijk om private scholen van confessionele aard te subsidiëren. Dit laatste nu werd 
wel onder bepaalde voorwaarden aanvaard door het Supreme Court in Zelman, Superintendent of Public 
Instruction of Ohio  et al. v. Simmons-Harris et al., 27 juni 2002, http://laws.findlaw.com/us/536/639 = 
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-1751.ZS.html. 
1333 Wisconsin v. Yoder, 1972, 406 U.S. 2005 = http://laws.findlaw.com/us/406/205, dat de Amish vrijstelde van 
de normale leerplicht na het 8e jaar basisonderwijs. 
1334 Deze test werd voor het eerst genoemd door het Supreme Court in het arrest Schenck v US (1919), 
http://laws.findlaw.com/us/249/47.html. 
1335 13 juni 1966, 348 U.S. 436 =  http://laws.findlaw.com/us/348/436 = 
http://www.tourolaw.edu/patch/Miranda/ e.a. Deze waarschuwing is niet nodig voor een loutere 
identiteitscontrole (stop-and-identify-law) waarbij geen andere ondervraging plaatsvindt (Hiibel v. Sixth Judicial 
District Court of Nevada, http://laws.findlaw.com/us/542/177); bij vrijwillig gegeven informatie (zonder dat de 
betrokkene ondervraagd werd) is geen waarschuwing vereist opdat de verklaring in rechte zou mogen worden 
gebruikt.  
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-  Het vereiste van due process of law: nor (shall any person) nor be deprived of life, liberty, 
or property, without due process of law (5th Am. zin 3 in fine); 
- Het verbod van onteigening (taking) tenzij voor publiek gebruik en tegen billijke 
vergoeding: nor shall private property be taken for public use, without just compensation (5th 
Am.)1336; 
- Procedurele waarborgen bij strafvervolging (onpartijdigheid gerecht, jury, recht op getuigen, 
recht op bijstand van een advocaat, enz.) (6th Am.); 
- Het recht op een jury bij vervolging wegens een ernstig misdrijf (5th Am. zin 1) en in 
burgerlijke zaken in eerste aanleg, voor zover het om een geschil naar common law gaat 
(vanaf 20 $) (7th Am.). In hoger beroep bestaat dit recht in burgerlijke zaken niet (beroep 
handelt in beginsel over rechtsvragen). Evenmin bestaat het in zaken die vroeger onder 
“equity” vielen; 
- Het verbod op onevenredige boetes en op “cruel and unusual punishment” (8th Am.)1337; 
- De regel dat de niet-vermelding van rechten in de grondwet geen afbreuk doet aan de “rights 
retained by the people” (9th Am.). Uit de uitdrukking “rights retained by the people” heeft 
men later onder meer een recht op privacy afgeleid. 
 
In het latere 13th Amendment vinden we een verbod op slavernij en elke gedwongen arbeid, 
behalve als straf voor een misdrijf opgelegd in een behoorlijk proces (“Neither slavery nor 
involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been 
duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their 
jurisdiction”). Deze bepaling is ongeveer de enige grondwetsbepaling die ook een verbod 
voor private personen inhoudt (rechstreekse horizontale werking)1338.  
 
Zoals hoger besproken werd rond 1900 uit de vereiste van due process for deprivation of 
liberty ook een waarborg tegen inperking van de economische vrijheid door de overheid 
afgeleid (in het bijzonder de contractsvrijheid, zie het arrest-Lochner), maar later afgezwakt. 
Deze vrijheid wordt vandaag wel ten dele grondwettelijk beschermd door een ruime 
interpretatie van de takings-clausule uit hetzelfde 5e Amendment (laatste zin), d.w.z. een 
ruime interpretatie van het begrip onteigening (vgl. hiermee de eveneens ruime interpretatie 
van onteigening uit het 1e Protocol bij het EVRM door het EHRM). 
 
7.4.10.  Rechtsbronnen 
 
7.4.10.1.   De rol van wetgeving en common law 

7.4.10.1.1.    Rechtsbronnen op federaal niveau  
 
Het begrip Acts of Congress omvat federale wetten, verdragen en executive agreements.  
 

                                                
1336 Het begrip publiek gebruik (public use) wordt echter ruim uitgelegd blijkens het arrest Kelo v. City of New 
London (2005), 545 U.S. 469, waar private goederen onteigend werden om een privaat bouwproject mogelijk te 
maken dat van publiek belang werd geacht voor de stad (wat eigenlijk geen public use is maar hooguit public 
interest). 
1337 De doodstraf als dusdanig is echter geen crual and unusual punishment volgens de rechtspraak van het 
Supreme Court, wat zeker ook in de lijn ligt van de oorspronkelijke intentie van de grondwetgever. Wel is de 
doodstraf volgens de rechtspraak crual and unusual in bepaalde omstandigheden, bv. jegens minderjarigen. 
1338  Zie o.m. George RUTHERGLEN, "State Action and the Thirteenth Amendment", University of Virginia 
Public Law and Legal Theory Working Paper Series 2007, nr 78, 
http://law.bepress.com/uvalwps/uva_publiclaw/art78. 
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De federale overheid kan haar rechtscheppende bevoegdheid (waar ze die heeft) in beginsel 
enkel door middel van wetgeving uitoefenen. Er is dus geen federaal "common law" 
(Supreme Court in Erie Railroad v Tompkins 1938).  
 
Anderzijds heeft 200 jaar interpretatie van de Grondwet en de federale wetgeving eveneens 
een traditie van precedenten doen ontstaan, dus een soort "federal law tradition", ook al zijn 
de uitspraken over de interpretatie van wetgeving formeel niet bindend. Uitzonderlijk 
aanvaardt men daarnaast ook een federale traditie (een soort federal customary law), die niet 
gebaseerd is op interpretatie van wetgeving, in enkele domeinen waar de federale overheid 
exclusief bevoegd is, namelijk internationaal verdragsrecht (foreign relations), zeerecht 
(admiralty of maritime law) en luchtvaartrecht. 
 
Federale wetgeving wordt vaak sterk teleologisch geïnterpreteerd. Een restrictieve 
interpretatie geldt daar wel wanneer de wet de uitoefening is van een bevoegdheid af te 
wijken van een constitutioneel uitgangspunt (bv. wetten die grondrechten inperken). 

7.4.10.1.2.    Rechtsbronnen op het niveau van de staten 

i. Wetgeving en common law 
 
Is de rechtsvraag niet door federaal recht geregeld, dan moet het krachtens de 
verwijzingsregels toepasselijke deelstatelijk recht worden toegepast, ook door de federale 
rechtbanken. De idee om dan een soort grootste gemene deler toe te passen werd immers in 
1938 verworpen. De uniformisatie van statelijk recht is sindsdien onbetwist een statelijke 
bevoegdheid. 
 
49 van de 50 staten hebben het Engelse common law m.i.v. equity gerecipieerd (zij het niet 
altijd vanaf het begin). Lousiana daarentegen heeft een wetboek Franse stijl, maar werd 
nadien sterk door common law beïnvloed.  
 
Naast dit common law is er overal veel state legislation. Waar het common law in grote mate 
overal hetzelfde is, is de statelijke wetgeving zeer uiteenlopend en leidde zij op die gebieden 
tot een grote rechtsverscheidenheid (bv. inzake objectieve aansprakelijkheden, inzake 
vennootschappenrecht, inzake echtscheidingsrecht). Wel heeft men geprobeerd op bepaald 
gebieden tot uniforme wetten te komen (zie hoger, UCC). Traditioneel legifereerden de staten 
op privaatrechtelijk vlak eerder weinig (en lieten dus veel over aan de rechtspraak), doch alles 
samen genomen is vandaag toch een vrij groot deel van het privaatrecht wettenrecht1339. 
 
Het common law is zoals gezegd voor alle staten samen (gezien de grote gelijkenis) 
samengevat in de Restatements; in werkelijkheid is het common law inderdaad in zeer grote 
mate gelijk, ook in die domeinen waar het niet in uniforme wetten werd gecodificeerd, dit 
dankzij de rechtscultuur van de grote rechtsfaculteiten. 

ii. Interpretatie van deelstatelijke wetgeving 
 
Wetgeving wordt in beginsel nog steeds gezien als een uitzondering op de common law en 
om die reden veeleer beperkend uitgelegd, zij het minder dan in Engeland. Wel wordt de wet 
enkel geacht van de common law af te wijken als dit uitdrukkelijk blijkt; maar zo dit blijkt is 

                                                
1339 Zie bv. D. VETRI, “The decline of the common law in the statutory era in the United States”, in Essays on 
European Law and Israel, ed. A.M. Rabello, Jerusalem 1996, p. 179 v. 
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de afwijking ten opzichte van het common law niet noodzakelijk beperkt tot de letter van de 
wet.  
 
Waar het recht in een “code” gecodificeerd is (vgl. hoger), wordt die Code nog altijd eerder 
beschouwd als een “restatement” van het common law, een momentane uitdrukking ervan, die 
niet belet dat het common law volgens zijn eigen logica ook nadien verder wordt ontwikkeld. 
Zo is het Californische BW beschouwd als “simply declaratory of the previous common law 
and equitable doctrine and rules, except where the intent to depart from those doctrines and 
rules clearly appears from the unequivocal language of the text”.  
 
In de UCC wordt wel voorgeschreven dat “The act shall be liberally constructed and applied 
to protect its underlying policies”. De UCC bevat dan ook een aantal vage normen, wat 
uitzonderlijk is in de traditie van common law. Zo kan de rechter contractsbedingen terzijde 
schuiven wanneer zij unconscionable (abusief, onredelijk) zijn, en werd ook het beginsel van 
de goede trouw in het contractenrecht gerecipieerd. 

iii. Stare decisis  
 
Ook het Amerikaanse recht kent het beginsel stare decisis. Men spreekt van "holding" voor de 
ratio decidendi en van "dictum" voor de obiter dicta. 
 
Het beginsel van Stare decisis geldt in beginsel formeel enkel voor het judge-made law, 
d.w.z. het (deelstatelijke) common law, en niet voor uitspraken over de interpretatie van 
(federale of deelstatelijke) wetgeving. 
 
In beginsel is elke rechter gebonden door precedenten van de gezaghebbende rechtbanken van 
hogere rang (niet van dezelfde rang). Dit is historisch verklaarbaar door het naast elkaar 
bestaan van 49 common law jurisdicties. Formeel gezaghebbend zijn enkel de rechtbanken 
van de deelstaat wiens recht van toepassing is. Dit betekent: 
- dat uitspraken van federale rechtbanken over deelstatelijk recht (die gezien de 
bevoegdheidsverdeling tussen rechtsmachten regelmatig voorkomen) formeel niet bindend 
zijn, 
- terwijl omgekeerd de precedenten van de rechtbanken van de deelstaat wiens recht van 
toepassing is bindend zijn voor de federale rechtbanken. 
Dit is perfect logisch, maar toch verrassend. 
 
Binnen de genoemde grenzen is men dus gebonden aan precedenten van hogere rang. Er is 
dus grotere mogelijkheid tot overruling - wat verschilt van Engeland waar enkel een hogere 
rechter dit zal doen.  
 
De mogelijkheid tot overruling doet natuurlijk de vraag rijzen naar de retro-actieve toepassing 
van de nieuwe interpretatie. Waar in vele landen, zoals Engeland en Frankrijk, het probleem 
gewoon ontkend wordt, onderkent de amerikaanse rechtspraak het wel degelijk, en 
ontwikkelde men de techniek van prospective overruling. De nieuwe interpretatie wordt 
daarbij niet retro-actief toegepast, maar enkel op feiten van na het arrest en in zaken die op dat 
ogenblik reeds aanhangig zijn voor de rechter. 
 
Hoewel de uitspraken over de interpretatie van federale wetgeving, inbegrepen de Grondwet, 
formeel geen binding force of precedent hebben, hebben deze van de US Supreme Court 
natuurlijk wel een zeer groot gewicht. 
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7.4.10.2.   Stijl van de rechtspraak 
 
De interpretatiemethodes hebben hun neerslag gevonden in de stijl van rechtspraak. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van sociologische en politieke argumenten die heel uitvoerig worden 
neergeschreven. Er is een traditie van "judicial activism", al wordt ook vaak gepleit voor 
"judicial restraint" (d.i. blijven bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, niet te 
evolutief interpreteren). Men gaat ook zeer casuïstisch te werk maar niet zo inductief als in 
Engeland. Er is veel meer aandacht voor het gebruik van doctrine. 
 
Elke rechter heeft het recht op een eigen mening, maar sinds justice Marshall is het de 
gewoonte dat er toch altijd een gezamenlijke meerderheidsopinie is; wie het daar niet mee 
eens is, schrijft een concurrent opinion of een dissenting opinio; vooraleer die publiek 
worden, krijg alle rechters steeds de kans hun opinie bij te schaven in het licht van de andere 
opinions.  
 
7.4.11.  Inhoud van het privaatrecht 
 
De basisconcepten en -structuur zijn dezelfde als die van de Engelse common law. Enkele 
typische verschillen komen hieronder aan bod. 
 
7.4.11.1.  Overeenkomstenrecht (Contracts) 
 
Meer dan in het Engelse recht zijn ook contracten zonder consideration (éénzijdige 
contracten) bindend, dit krachtens de leer van de promissory estoppel. Zie met name 
Restatement Contracts (Second): 
"Section 90 -- Promise Reasonably Inducing Action or Forebearance 
(1) A promise which the promisor should reasonably expect to induce action or forbearance 
on the part of the promisee or a third person and which does induce such action or 
forbearance is binding if injustice can be avoided only by enforcement of the promise. The 
remedy granted for breach may be limited as justice requires. 
(2) A charitable subscription or a marriage settlement is binding under Subsection (1) 
without proof that the promise induced action or forbearance." 
 
Een typisch begrip is ook unconscionability als nietigheidsgrond van een onrechtmatig geacht 
beding. Zie Restatement Contracts (Second): 
§ 208 Unconscionable Contract or Term 
"If a contract or term thereof is unconscionable at the time the contract is made a court may 
refuse to enforce the contract, or may enforce the remainder of the contract without the 
unconscionable term, or may so limit the application of any unconscionable term as to avoid 
any unconscionable result.1340" 
 
Voor de rol van de goede trouw e.d., zie hoger. 
 
Ook in de VS ontwikkelde zich een ruim consumentenrecht. Op federaal vlak gaat het vooral 
om wetgeving inzake consumentenkrediet en aanverwante onderwerpen (te beginnen met de 
Consumer Credit protection Act 1968). 
 

                                                
1340 De tekst met commentaar, bronnen en illustraties is te vinden op 
http://www.law.washington.edu/Courses/Winn/E539/Assignments/208_Unconscionable_Contract_.pdf. 
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7.4.11.2.  Aansprakelijkheidsrecht (Torts) 
 
In de negentiende eeuw was er zoals in het Engelse recht een ontwikkeling van een reeks 
afzonderlijke torts naar een system vooral gecnetreerd op de tort of negligence (algemene 
foutaansprakelijkheid). Ondanks de ontwikkeling van vele objectieve aansprakelijkheden 
blijft de foutaansprakelijkheid nog steeds de grondslag. Oorspronkelijk was dit in het 
common law erg restrictief: een duty of care werd enkel aanvaard wanneer er tussen partijen 
een bijzondere rechtsverhouding bestond (a privity). Dit beginsel werd in New York verlaten 
in 1916 in MacPherson v. Buick Motor Co.1341. Sindsdien geldt er minstens een “general duty 
not to subject others to unreasonable risk of physical harm”.  En in 1968 verving het 
California SC de tot dan geldende uiteenlopende regels inzake duty of care van een 
grondeigenaar jegens verschillende categoriën personen (invitee, licensee, trespasser) door 
één enkele duty of care1342.  Daarnaast blijft er wel nog de vereiste van forseeability van 
schade; een bekend arrest in dat verband is de zaak Palsgraf v. Long Island Railroad Co., van 
het opperste geecht van New York uit 1928 (een rennende passagier wordt door een 
treinbegeleider nog net in de trein geholpen, waarbij een pakje van de passagier onder de trein 
valt waarin vuurwerk zit, dat ontploft, waardoor iemand op het perron gewond geraakt)1343.  
Voorde evaluatie van de fout ontwikkelde rechter L. Hand een rechtseconomische formule 
van kosten/batenanalyse van zorgvukdigheid (“Learned-Hand-formula”)1344. 
 
Risico-aansprakelijkhei werd maar mondjesmaat aanvaard, in eerste instantie door de diverse 
Employers’ Liability Acts van het begin van de 20e eeuw, gevolgd door verzekeringssystemen 
voor arbeidsongevallen (Workmen Compensation Statutes). Ook in de 20e eeuw koos het 
amerikaanse recht vaak voor verzekeringssystemen (bv. Het Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA, zgn. Superfund) 1980) en 
veiligheidsnormen veeleer dan voor de invoering van risico-aansprakelijkhei; deze laatste 
geldt in beginsel enkel voor “ultrahazardous activities”. 
 
Het aansprakelijkheidsrecht wordt in de praktijk gekenmerkt door zeer grote 
schadevergoedingen, ten dele door de "punitive damages". 
 
7.4.11.3.  Zakenrecht (Property) 
 
In het onroerend goed recht werden veel meer estates behouden dan in het Engelse recht na 
1925, zij het dat er duidelijke verschillen zijn van staat tot staat.  
 
Het recht van de zekerheden op roerend goed is eengemaakt in de UCC door een systeem van 
een unitaire “security interest” die, behoudens in een beperkt aantal gevallen, verkregen wordt 
door een registratie (die intussen elektronisch kan gebeuren). 
 
7.4.12.  Familierecht 
 
Het familierecht is eveneens onder druk komen te staan van de evolutieve interpretatie van de 
grondwet. 
                                                
1341 NY Court of Appeals (door B. Cardozo), in MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 
(1916)  
1342 Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 (1968) 
1343 NY Court of Appeals (eveneens door B. Cardozo), 
http://www.courts.state.ny.us/history/cases/palsgraf_lirr.htm. 
1344  Voor het eerste geformuleerd in United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947) 
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Anderzijds zijn er in de VS juist ook belangrijke tegenbewegingen. Zo bv. de covenant 
marriage in een reeks staten van de VS1345: een (door partijen gekozen wettelijk voorziene) 
versterkte vorm van huwelijk, waarbij partijen op voorhand de schuldloze eenzijdige 
echtscheiding uitsluiten. 
 
7.4.13.  Recht van de burgerlijke maatschappij 
 
Het recht is veel terughoudender dan op het continent. 
 

                                                
1345 In werking in Lousiana (1997), Arkansas en Arizona, gestemd in 4 andere staten en in bespreking in een 10-
tal andere. 


