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Tabel 2: Uitslagen van 17 van de 35 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1847-1848
(unanieme stemmingen zijn weggelaten)
stemmingen

Het functioneren van de Tweede Kamer tijdens,

(1840-1853)

Gerrit Oomen

Gerrit Oomen (Nederhemert, 1953) volgde zijn opleiding tot onderwijzer
aan De Driestar te Gouda. Aan het C.O.C.M.A. te Utrecht behaalde hij zijn
tweede en eerstegraads bevoegdheid in het vak geschiedenis. Daarna rondde
hij de doctoraalstudie af aan de Universiteit Utrecht. Werk in uitvoering is
zijn proefschrift. Daarnaast was hij docent geschiedenis, afdelingsleider en
directeur onderwijs aan het Ichthus College te Veenendaal.

WERK IN UITVOERING

Heeft Thorbecke gelijk? Of Schooneveld? In Werk in uitvoering onderzoekt
Gerrit Oomen hoe de Tweede Kamer rondom de grote herziening van 1848
te werk gaat. Er verandert in dat jaar veel, maar afgezien van de directe
verkiezing, blijken veel ‘nieuwe’ rechten en verantwoordelijkheden al
jarenlang de facto te functioneren in een Kamer waarin politieke partijen
nadrukkelijk ontbreken. De analyses van het stemgedrag tonen duidelijk
aan dat de leden, voor én na 1848, prat gaan op hun onafhankelijkheid.
Ondanks deze onafhankelijkheid, zorgen prominente Kamerleden er samen
voor dat een Kamer zonder politieke partijen uitstekend kan functioneren.

voor en na de grondwetsherziening

‘Er is [in 1848] geene nieuwe staatsinrigting; (...) geen ander
stelsel van regering aangenomen’. In de herziene grondwet staat
immers ‘dat er eene Eerste en Tweede Kamer, even als vroeger, zal
zijn: maar omdat nu de wijze van zamenstelling der beide Kamers
veranderd is, kan men nog niet zeggen dat zij opgehouden hebben
te bestaan’. Het Tweede Kamerlid Schooneveld maakt zich op 19
februari 1849 druk over Thorbeckes opvatting dat ‘de nieuwe Kamer
onderscheiden is van de vorige, wier leven is afgeloopen’.
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Inleiding
i Verantwoording van de onderwerpskeuze en onderzoeksthese
1848. Het revolutiespook waart door Europa. Koning Willem II weet dat die verschijning het
vooral op vorsten heeft voorzien en hij besluit om ingrijpende maatregelen te nemen die het
gevaar buiten de deur moeten houden. De koning benoemt een staatscommissie, met
uitgesproken, liberale kopstukken, die als eerste opdracht krijgt om ‘ons een volledig ontwerp
van grondwetsherziening voor te dragen’.1 Thorbecke, het belangrijkste commissielid, neemt
de leiding over die opdracht op zich en Donker Curtius, commissielid en minister van Justitie,
loodst enkele maanden later het volledig ontwerp met de steun van de koning door de
Staten-Generaal. Op 3 november 1848 heeft Nederland een nieuwe grondwet en na de eerste
directe verkiezingen op 30 november kan er eindelijk een punt gezet worden achter de
‘oligarchische vadsigheid’, zoals Stuurman dat zo treffend zegt in zijn Wacht op onze daden.
Dit is in essentie het verhaal over 1848 in Nederland. Over de bijdragen van de
hoofdrolspelers Thorbecke, koning Willem II en Donker Curtius is heel veel geschreven.
Thorbecke krijgt, terecht, het meeste krediet. Hij is de belangrijkste auteur van het ontwerp
(en van de klinkende toelichting), maar hij moet de parlementaire behandeling van ‘zijn’
ontwerp noodgedwongen aan anderen overlaten. Vanaf zijn aantreden als minister van
Binnenlandse Zaken op 1 november 1849 geeft hij met vaste hand vorm aan de organieke
wetgeving. Daarmee vestigt hij zijn roem definitief. De twee recente biografieën van Drentje
en Aerts zijn hoogtepunten in de lange rij publicaties die over hem geschreven zijn.2
De koning krijgt in het bewuste jaar veel lof toegezwaaid maar latere historici, waarvan
Boogman een voorbeeld is, relativeren de invloed van Willem II aanzienlijk.3 Dit beeld is
recent gecorrigeerd, onder andere in de monografie van Bevaart en de biografie van Van
Zanten.4 Zij benadrukken het kloeke en consequente optreden van de koning tijdens de
herziening.
Donker Curtius, tenslotte, moet het met heel wat minder aandacht en waardering doen. Dit
heeft geduurd tot Stuurman hem de plaats toekent die hij verdient als de bekwame verdediger
van de herzieningsontwerpen. Van de Waardt voltooit het eerherstel in zijn biografie over
deze liberale voorman en minister.5
Op dit moment beschikken de belangrijkste actoren over hun eigen historici die met elkaar
het verhaal en de grote betekenis van 1848 vertellen. Het is nu tijd om de vraag te stellen of
Thorbecke, Willem II en Donker Curtius de enige belangrijke actoren zijn of dat er nog

1

Kruisdijk e.a., ‘De A.C. en de grondwetsherziening’, 228.
Jan Drentje, Thorbecke. Een filosoof in de politiek. Amsterdam 2004 en Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie
van een staatsman. Amsterdam 2018.
3
J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858. Bussum 1978.
4
W. Bevaart, De Nederlandse defensie (1839-1874). ’s-Gravenhage 1993, en Jeroen van Zanten, Koning Willem II,
1792-1842. Amsterdam 2013. Van Zanten toont daarbij wel aan dat de motieven van de koning om zo te handelen op
zijn minst heel divers te noemen zijn, a.w., 554.
5
Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat. Amsterdam
1992 en Mathijs van de Waardt, De man van 1848. Biografie Dirk Donker Curtius. Leiden 2019.
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anderen zijn die niet de aandacht gekregen hebben die zij verdienen. De vraag stellen is haar
beantwoorden.
Alle auteurs die over 1848 geschreven hebben, erkennen dat het proces zo lang heeft
geduurd omdat met name de Tweede Kamer alleen na enkele tegemoetkomingen en onder
aanzienlijke druk tot samenwerking met de regering bereid is gebleken. Het hoe en het
waarom van dat optreden stellen zij verder niet aan de orde. De vraag naar de mogelijk
‘vergeten’ actor is feitelijk de vraag of de Tweede Kamer zich beperkt heeft tot een vergeefs
protest tegen een al te liberaal ontwerp, of dat zij een tot nu toe onderschatte, constituerende
partner is geweest van de koning en de regering. Zij is namelijk in staat gebleken om, samen
met de regering, de gevoelige en complexe operatie van de grondwetsherziening tot een goed
einde te brengen.
Hierin spelen de prominente Kamerleden de hoofdrol. Het zijn gezaghebbende leden met
kennis van zaken die vaak gekozen worden tot afdelingsvoorzitter en rapporteur.6 Ze spreken
op cruciale momenten en kennen de procedures. Zij vormen een open groep afkomstig uit alle
stromingen. Zij zorgen ervoor dat de partijloze Kamer goed functioneert en continuïteit heeft.
De medaille heeft echter ook een keerzijde. Dat is de beperkte legitimatie van de Kamer.
Het kiesstelsel met de talrijke trappen maakt haar als volksvertegenwoordiging tot een
‘fictie’.7 Volgens de grondwet kiezen de Provinciale Staten elk jaar eenderde deel van de
Tweede Kamer. Op hun beurt worden de Staten gekozen door de ridderschap (met één trap),
door de steden met drie of vier trappen en door het platteland met één trap. Het stelsel kan
overigens per provincie verschillen.8 Ondanks het feit dat de leden zonder last of ruggespraak
gekozen worden, is het een onmogelijke opgave om alle verdachtmakingen over nepotisme en
vriendjespolitiek rondom de verkiezingen te weerleggen. Het is de achilleshiel van de oude
Kamer.
De minimale aandacht voor het functioneren van de Tweede Kamer in 1848 is niet zonder
gevolgen gebleven. Het meest in het oog springend is de veronderstelling dat er in 1849
sprake is van een wedergeboorte van dit deel van de volksvertegenwoordiging die, eenmaal
ter wereld, een lange weg voor de boeg heeft naar parlementaire volwassenheid. Turpijn is in
zijn Mannen van gezag een recente en uitgesproken exponent van deze overtuiging.
Onbegrijpelijk of onlogisch is deze gedachte niet. Op 13 februari 1849 luistert een ingrijpend

6

Volgens Turpijn, Mannen van gezag, 11, is gezag ‘het vermogen iemand te doen gehoorzamen doordat hij de wens
van de opdrachtgever als juist aanvaardt’. Het is een definitie van H.J.M. Claessen uit, Politieke antropologie, 14-15.
Dat zij ‘grote invloed uitoeffen(en)de’ erkent ook Van Hall in persoonlijke aantekeningen, ARA-II, Archief Van Hall,
nr. 28.
7
Zie het literatuuroverzicht en de behandeling van de herziening in deel I.
8
Tot 1848 is er verschil tussen stemmen en kiezen. Stemrecht geldt de onderste trap van het kiesstelsel, het aanwijzen
van de leden van het kiescollege dat geen andere taak heeft dan het kiezen van mensen voor een bestuurscollege. In
de discussies over het kiesrecht duikt regelmatig het argument op dat er bij de onderste trap meer mensen betrokken
zouden zijn dan bij het latere directe kiesrecht. Dat is juist maar het verschil is niet erg groot. In 1839 is volgens Blok,
Stemmen en kiezen, 301, 3,22% van de bevolking stemgerechtigd. Op pag. 183 schat hij dat 2,8% ruim 10% stemmers
oplevert. In 1850 krijgt 10,8 % van de volwassen mannen het directe kiesrecht. De Jong, e.a., Verkiezingen op de
kaart, 12.
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vernieuwde Kamer naar de voorlezing van de troonrede: voor 35 van de 67 leden is het de
allereerste keer dat zij deze ceremonie meemaken.9 Volgens Turpijn moeten zij met elkaar,
aan de hand van het parlementair-liberale geweten Thorbecke, het ingewikkelde vak van de
moderne volksvertegenwoordiger nog leren. Het feit dat de nieuwe Kamer uit dezelfde elite
gerekruteerd is als de oude krijgt nauwelijks aandacht.10
Voor de overige 32 leden is de 13e februari een niet minder memorabele dag. Velen hebben
zich jaren achtereen ingezet voor een betere grondwet met een eerlijker kiesstelsel en meer
bevoegdheden (vooral het recht van amendement) voor de Kamer. Degenen die terugkeren,
zijn vooral vooraanstaande, prominente leden, gepokt en gemazeld in het Kamerwerk. Het is
dus beslist geen stuurloze Kamer die daags na de opening van de zitting voor het eerst
vergadert.
Het tweede gevolg van de blinde vlek voor het optreden van de Tweede Kamer in 1848 is,
dat er weinig belangstelling bestaat voor haar functioneren tijdens de jaren voorafgaand aan
1848.11 Het lijkt een overbodige moeite de nodige aandacht te besteden aan de
voorgeschiedenis van een Kamer die tijdens de herziening niet tot een betekenisvolle bijdrage
in staat geacht wordt.12 Op het moment echter dat blijkt dat een ervaren Kamer daadkrachtig,
effectief en vanuit een doordachte opvatting over de omvang van de noodzakelijke
veranderingen, deelneemt aan de herziening, rijst vanzelf de vraag hoe het er in eerdere jaren
aan toegegaan is. De Tweede Kamer heeft in de periode van 1840 tot 1848 niet zonder moeite
en ook niet zonder tegenwerking een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Aan het eind
van die periode komt die groei bijna tot stilstand omdat het de regering niet lukt om enkele
slepende kwesties tot een oplossing te brengen. De gebeurtenissen van 1848 doorbreken
hardhandig die patstelling, zodat een bevrijde en vernieuwde Kamer in februari 1849 de sterk
uitgebreide werkzaamheden weer op zich kan nemen. Met veel nieuwe mensen en
bevoegdheden belandt het voortdurende proces van verandering en vernieuwing in een
stroomversnelling.13 Dat verloopt niet zonder schokken, zo blijkt wel uit de omgang tussen de
Kamer en het ministerie Donker Curtius - De Kempenaer tijdens het eerste jaar en ook daarna
zitten de prominente leden, met hun zorg voor een geregeld functioneren van de Kamer, en
Thorbecke, die de organieke agenda gedreven realiseert, elkaar voortdurend in het vaarwater.
Deze studie is een onderzoek naar de continuïteit in het functioneren van de Tweede Kamer
rond de grondwetsherziening van 1848. Het blijkt dat de Tweede Kamer in 1848, onder
leiding van prominente leden, beschikt over daadkracht, visie en leiderschap die haar in staat
9

Zie de toelichting op de verkiezingen van 1848 in deel III, hoofdstuk 1.
Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 46; Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 53. Op zich is dat niet
vreemd; de grote veranderingen dienen zich minstens tien jaar later aan. Zie ook: Blaas, ‘De onzekere burgerij’, 11.
11
Aerts, ‘Nationale beginselen’, 585.
12
Zo schrijft Turpijn in ‘1848-1887. Van herensociëteit tot centrum van de macht’, 315, bijvoorbeeld dat ‘de meeste
Kamerleden van vóór 1848 (...) zelden tegen de wil van de koning’ ingingen, of, in ‘Waarheid en gezond verstand’,
28, dat het voor 1848 om ‘een machteloze groep jaknikkers’ gaat. Dat doet geen recht aan het optreden van de
financiële oppositie en het voortdurende pleidooi voor een grondwetsherziening die oppositioneel van toon is.
13
Zie: Tanja, Goede politiek, 12, die opmerkt dat ten aanzien van de politieke cultuur de instroom van nieuwe leden
leidt tot aanpassing en vernieuwing van bestaande regels en omgangsvormen.
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stellen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de herziening van de grondwet. Deze
deskundigheid heeft zij zich in de jaren veertig eigen gemaakt en dankzij die opgebouwde
ervaring is de sterk vernieuwde Tweede Kamer vanaf 1849 in staat om oude en nieuwe taken
en uitdagingen het hoofd te bieden.
In deel I richt het onderzoek zich op het functioneren van de Kamer in het jaar 1848. De
belangrijkste vragen zijn: waaruit blijkt haar daadkracht en haar bereidheid en om snel en
adequaat te reageren op de uitdaging waarvoor de koning haar plaatst met zijn
koerswijziging? Wat houdt haar visie, haar opvatting over de omvang en inhoud van de
grondwetsherziening in en komt die tegemoet aan de eisen van de tijd in de zin dat een
regelmatige groei van het parlementaire stelsel gestimuleerd wordt? Hoe ontwikkelt zich het
leiderschap, het vermogen om effectief te werken door onder andere de procedures te
beheersen en de bevoegdheden maximaal en creatief in te zetten? Wie zijn daarvoor
verantwoordelijk en hoe werkt het in de praktijk? En, tot slot, hoe stemt de enkele en de
dubbele Kamer over de herzieningsontwerpen? Is daar meer over te zeggen dan de obligate
constatering dat een geïntimideerde Kamer de herziening noodgedwongen accepteert?
Deel II onderzoekt de manier waarop de Kamer zich deze kennelijke deskundigheid vanaf
de grondwetsherziening van 1840 heeft eigen gemaakt. Welke rol spelen de grote financiële
en politieke problemen? Wat is de invloed hiervan op de kring van prominente Kamerleden?
Waar is de groeiende behoefte aan een nieuwe herziening op gericht en wat is de rol van de
prominenten hierin en hoe is het stemgedrag van de Kamer in deze periode?
In deel III staan de jaren van 1849 tot 1853 centraal. Wat gebeurt er in deze periode met het
eerder opgebouwde parlementaire kapitaal? Wordt dit het actieve eigendom van de
vernieuwde Kamer of blijkt het een dode erfenis te zijn? Hoe is het stemgedrag van de
Kamerleden: past dat bij een nieuw of een voortgezette Kamer? In de conclusie worden de
bevindingen samengebracht.
ii Methode van onderzoek van de Handelingen, de betekenis van de stemanalyse en het
probleem van de partij-indelingen
Het functioneren van de Tweede Kamer is de resultante van het spreken en werken van de
individuele leden met verschillende overtuigingen.14 Daar verandert een grondwetsherziening
niet zo heel veel aan. De herziening verschaft haar wel meer bevoegdheden, maar de leden
moeten die zelf effectief leren hanteren. Hoe dat gebeurt, is te lezen in de bron bij uitstek, de
Handelingen. De nauwkeurigheid van de verslaglegging neemt in 1847 sterk toe als de
Tweede Kamer het besluit goedkeurt om voortaan een zo compleet mogelijk verslag te
publiceren in het Bijblad tot de Nederlandsche Staatscourant. Die wordt nog beter in 1849
met de invoering van de stenografie.15 De eerdere Handelingen zijn op een later moment
14

Ankersmit, ‘Politieke representatie’, 369-370.
Het betekent dat een kolom tekst uit de Handelingen tot 1849 voor ongeveer 12 à 13 minuten spreektijd staat,
terwijl vanaf de invoering van de stenografie dat daalt naar ongeveer zeven tot negen minuten. Het spreekt voor
zichzelf dat er grote variaties voorkomen, omdat het nogal wat uit kan maken als iemand sneller of langzamer spreekt.
Zie ook: Bonenkamp, Zwijgend medewerker, 35-45; Wijfjes, ‘Koningin der aarde in het parlement’, 225-226.
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zorgvuldig gereconstrueerd door onder andere J.A. Jungmann, A.L.H. Isings en J.J.F.
Noordziek.16
Deze bron, die door haar omvang en uitgebreidheid niet alleen respect afdwingt maar ook
auteurs afschrikt, verschaft allereerst de informatie over wie er spreken, wat zij zeggen en,
niet onbelangrijk, hoe lang en in welke volgorde.17 In de tweede plaats worden alle
benoemingen, verkiezingen en trekkingen van de tweemaandelijkse afdelingen gerapporteerd.
Combinatie van deze gegevens levert nuttige informatie op over wie belangrijke bijdragen
leveren aan visie, daadkracht en leiderschap in de Kamer. Het is de manier om de kring van
prominenten tijdens een bepaalde zitting op het spoor te komen.18
Andere, nog niet geëxploreerde informatie uit de Handelingen zijn de stemmingsuitslagen.19 Het is wel te begrijpen dat onderzoekers daar nog niet aan toegekomen zijn. Het is
een crime om de uitslagen te registreren. De Handelingen kiezen er steeds voor om alleen de
kleinste groep, hetzij voor- of tegenstemmers, te noemen in de volgorde waarop de leden de
presentielijst getekend hebben. De stemming over de hiervoor genoemde wet op de invoering
van de stenografie is een aardig voorbeeld hoe lastig en tijdrovend de registratie kan zijn. De
Kamer neemt deze wet aan met 47 tegen 3 stemmen. In het verslag staat alleen dat ‘de heeren:
van Hasselt, van Doorn en Costerus’ tegengestemd hebben. De voorstemmers zijn op te
sporen door de presentielijst te raadplegen. Die bevat echter niet de namen van 50 maar van
54 leden. Blijkbaar zijn er vier personen tussentijds vertrokken. Voor de onderzoeker zit er
niets anders op dan het napluizen van 36 kolommen fijngedrukte tekst om te kijken of die vier
leden bij eerdere stemmingen absent worden gemeld.20
Een extra reden om de stemmingen te laten voor wat ze zijn, is het ontbreken van een
instrument om de uitslagen te interpreteren. Informatie over het stemgedrag van individuele
leden is in de verschillende publicaties ruim voor handen, maar een analyse van alle
stemmingen uit een bepaald jaar komt, met één uitzondering, niet voor. Die ene poging is in
1982 ondernomen door C.B. Wels en M. Wolters die daarover verslag doen in het Tijdschrift
voor Geschiedenis.21 Zij presenteren twee analysetechnieken: de clusteranalyse, die in dit boek
verder niet aan de orde komt, en een multidimensionale schaalmethode met de naam

16

Inventaris van de Handelingen, 29-31. Jungmann heeft de jaargangen van 1839 en 1840 verzorgd, Isings die van
1840 tot 1846 en Noordziek de jaargang van 1846-1847. Van Noordziek is een sympathiek portret opgenomen in In
dit Huis, 199. Zie ook: Bonenkamp. Zwijgend medewerker, 35 e.v. en 101-106.
17
Tanja erkent in haar boek over de parlementaire cultuur van 1866 tot 1940 dat de Handelingen van deze periode
niet allemaal gelezen konden worden. De vervangers zijn de boeken van W.J. van Welderen Rengers, Schets eener
parlementaire geschiedenis 1849-1891 en P.J. Oud, Het jongste verleden I, III, V en VI, Goede politiek, 15.
18
Een praktische inleiding in de werkwijze van de Tweede Kamer voor 1848 is onder andere te vinden Secker, ‘1815`1848’, 289 e.v., en De Gelder, Stemmen en kiezen, 10-13.
19
Alle verzamelde gegevens over zijn te raadplegen in Overzichten met lidmaatschappen van commissies,
voordrachten voor voorzitterschappen, spreekbeurten en uitgebrachte stemmen over wetsontwerpen door de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1840 tot 1853. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
20
In dit geval komt in de 35e kolom de mededeling voor dat ‘de heeren Mutsaers, van Heiden Reinestein, van
Rijckevorsel en Donker Curtius bij deze even als bij de volgende stemmingen afwezig waren’. Handelingen 1849,
829.
21
C.B. Wels en M. Wolters, ‘Analyse van het stemgedrag van de Tweede-kamerleden in 1849. Tussenstand van een
onderzoek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 95/1(1982) 31-57.
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interspace politics.22 Met deze techniek zijn in deze studie alle stemmingen over regeringsvoorstellen tussen 1840 en 1853 onderzocht en beschreven. Die wetsvoorstellen, want dat zijn
het bijna altijd, zijn daarmee het constante referentiepunt waarmee de stemmingen
geïnterpreteerd worden.
Bij interspace politics gaat het om een methode die gebaseerd is ‘op een aantal nauwkeurig
omschreven en in wiskundige termen vertaalde gedragstheoretische uitgangspunten’.23
Wolters heeft aan de hand van zeven hypothesen over het stemgedrag van Kamerleden een
groot aantal modellen ontwikkeld die dat gedrag typeren.24 Met behulp van een voorgeschreven stappenplan of algoritme worden de stemmende Kamerleden per stap steeds
opnieuw geordend en de uitkomst met een formule berekend, totdat de minimaal vereiste
score Cr = 1 – 0,95 bereikt is. Een hogere score houdt in dat er minder Kamerleden zijn die
een afwijkende, niet bij die stap passende stem hebben uitgebracht. Een lagere score betekent
het omgekeerde: meer Kamerleden hebben meer stemmen uitgebracht die niet bij die stap
passen. Een niet passende stem wordt in interspace politics een modelschending genoemd.25
Hoe meer modelschendingen hoe lager de score. Bij elke stap horen meerdere modellen die
elk afzonderlijk een verklaring kunnen zijn voor het stemgedrag. Voor dit onderzoek zijn deze
modellen minder belangrijk dan de gevonden volgorde van de Kamerleden. Die laat
nauwkeurig zien hoe de steun voor de regeringsvoorstellen van Kamerlid tot Kamerlid
geleidelijk toe- of afneemt. Het is aan de onderzoeker om die volgorde aan de hand van de
stemmingen te interpreteren.
Interspace politics is een twintigste eeuwse analysetechniek die uitgaat van een parlement
met politieke partijen. Veel stappen betreffen min of meer unaniem stemmende blokken. In de
periode van 1840 tot 1853 is daar geen sprake van: de Kamerleden gaan prat op hun
onafhankelijkheid in spreken en stemmen. Bij dit eigenzinnige stemgedrag passen vooral de
stappen 6 en 9, waarin de uitgebrachte stemmen tot een driehoekig patroon (stap 6) of tot een
parallellogram (stap 9) herordend moeten worden. Beide stappen bieden de individuele
Kamerleden de meeste ruimte om naar eigen inzicht te kunnen stemmen. Die ordening die dat
oplevert, plaatst de Kamerleden op een nieuwe volgorde die weergeeft hoe zij zich op grond
van hun stemgedrag verhouden tot de regering. Een treffend voorbeeld van stap 6 is de
analyse van de stemmingen tijdens de zitting van 1846-1847, deel II, hoofdstuk 3. De analyse
van de stemmingen uit 1848 in deel I levert een fraai voorbeeld op van een ordening volgens
stap 9.26 Beide analyses laten zien dat de overgang van voor- naar tegenstemmen geleidelijk
22

Menno Wolters is in 1984 op het proefschrift Interspace politics gepromoveerd in Leiden bij H. Daalder en J.P. van
de Geer.
23
Wels en Wolters, ‘Analyse van het stemgedrag’, 44.
24
Een voorbeeld: bereikbaarheid van idealen is de zesde hypothese. Kamerleden kunnen variëren in hun bereidheid
om af te wijken van hun idealen om zo compromissen te kunnen sluiten. Een voorbeeld is het stemgedrag van
Thorbecke over de grondwetsherziening van 1840. Thorbecke stemt tegen alle voorstellen omdat die een meer
ingrijpende herziening in de weg staan. Zijn compromisbereidheid is op dat moment afwezig. In het proefschrift van
Wolters is het aantal hypothesen teruggebracht tot zes. Compromisbereidheid wordt daar aangeduid met
conditionality. Interspace politics, 19.
25
Een modelschending is uitsluitend een statistische aanduiding, geen politiek of moreel oordeel.
26
In de toelichting van die analyse wordt de techniek met behulp van de concrete tabel met stemmingen uitgelegd.
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verloopt. Volgens het spraakgebruik van interspace politics stemt de Kamer in beide gevallen
volgens één dimensie. Deze dimensie is de tegenstelling in de Kamer die het stemgedrag in
het algemeen bepaalt.27 In beide jaren is dat de een oppositioneel-regeringsgezinde dimensie.
De bespreking van de analyse maakt vervolgens duidelijk of die tegenstelling het meest
betrekking heeft op de begroting, op koloniale zaken of op andere onderwerpen.
In de praktijk is het zo dat er regelmatig stemmingen voorkomen met een afwijkende
uitkomst: meerdere leden stemmen anders dan bij de overige uitslagen. Als dit vaak
voorkomt, kan er sprake zijn van een tweede dimensie, een tweede tegenstelling die het
stemgedrag bepaalt. De tweede dimensie dient zich aan op het moment dat de herordening tot
het driehoekig patroon van stap 6 of het parallellogram van stap 9 niet de minimaal vereiste
score oplevert. De oplossing is het verwijderen van de stemmingen die het patroon verstoren
om die op een later moment afzonderlijk te analyseren. Levert dat een nieuwe driehoek of
parallellogram op, dan is er sprake van een tweede dimensie, ofwel een tweede tegenstelling
die het stemgedrag bepaalt.28
Met de resultaten van de analyses in de hand worden de vraagtekens rond de partijaanduidingen groter. Er bestaat in de onderzochte periode zonder meer een behoefte om voor- en
tegenstanders met de nodige vrijmoedigheid in te delen om zo de schapen van de bokken te
scheiden. Dat gebeurt met grote regelmaat in kranten en brochures, maar in de Kamer ligt dat
gevoelig. De leden vertegenwoordigen immers het hele Nederlandse volk en hebben de dure
plicht om onafhankelijk en onpartijdig mee te werken aan de totstandkoming van goede
wetten.29 Onafhankelijkheid van Kamerleden is een centraal thema sinds de Bataafse
Republiek.30 Alleen als het landsbelang of het eigen geweten samenwerking met de regering
verbiedt, is tegenstemmen toegestaan. Het optreden in min of meer georganiseerd verband is
altijd verdacht; het herinnert aan de verdeeldheid uit de achttiende eeuw die mede geleid heeft
tot de ondergang van de Republiek.31 Nedermeijer van Rosenthal vergelijkt in deel III,
hoofdstuk 1 de politieke partij met ‘eene camaraderie’ waarvan de leden het allerdierbaarste
wat ze hebben, de zelfstandigheid, opofferen. Die negatieve connotatie wordt regelmatig
gebruikt om tegenstanders zwart te maken. Donker Curtius noemt de liberalen die buiten de
Kamervergaderingen regelmatig bij elkaar komen, spottend een ‘zesde sectie’, een ‘derde
Kamer’ die met ‘onderworpen geloof en blind vertrouwen’ slaafs achter Thorbecke
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Wels en Wolters, ‘Analyse van het stemgedrag’, 45.
In de onderzochte periode doet zich dat vijf keer voor: tijdens de zittingen van 1842-1843, 1844-1847 en 18501851.
29
Hierop zijn de woorden van Burke in het bijzonder van toepassing: ‘Parliament is a deliberative assembly of one
nation, with one interest, that of the whole’, aangehaald in Ankersmit, Macht door representatie III, 12. Overigens is
de afkeer van het verschijnsel politieke partij na de ondergang van de Republiek groot. Zie bijvoorbeeld: Eskes, ‘Het
Nederlandse beeld’, 62-65; Van Rijn, De eeuw van het debat, 56-57.
30
Zie: Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798, en Mart Rutjes,
Door gelijkheid gegrepen: democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801.
31
Zie ook: Janse, De afschaffers, 12-13. Janse toont aan dat in de periode 1840 een actieve burgerparticipatie in het
politieke proces groeide in de vorm van verenigingen en bewegingen tegen allerlei misstanden.
28
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aanhobbelen.32 Bij de eerste directe verkiezingen gaat het dan ook om de betrouwbare persoon
en niet om een partij of om politieke kwesties.33
Toch is Donker Curtius zelf een belangrijke aanjager van de discussie over partijen in de
Tweede Kamer. Hij maakt zijn bekende indeling in drie partijen: ‘die van het behoud, die van
gematigden vooruitgang en die van snellen vooruitgang’, tijdens de behandeling van de
grondwetsherziening in 1848. Het zijn volgens hem geen partijschappen maar partijen die
‘staatkundige meeningen vertegenwoordigen en daarin steekt volstrekt geen kwaad, dat is
zelfs noodzakelijk in eenen constitutionnelen Staat’.34 Wat Donker zegt, is heel belangrijk. Hij
neemt afstand van het belaste verleden en hij blijft heel globaal in zijn driedeling. Het op deze
manier spreken over partijen komt tegemoet aan een breder levende behoefte. Partijen zijn er
en zij onderscheiden zich van elkaar op één of enkele hoofdzaken die niet elke keer
nauwkeurig gedefinieerd hoeven te worden. Dat lenige gebruik vindt al snel navolging, vooral
op momenten dat het er fel aan toegaat. In een paar zinnen, met rake typeringen, kan een
spreker duidelijk maken, waarin hij zich onderscheidt van anderen of wat er bij hen niet deugt.
Het schermen met partijaanduidingen raakt tijdens het ministerie-Thorbecke zelfs enigszins
ingeburgerd, vooral om de felle oppositie van Groen van Prinsterer, die zich onbewimpeld
rekent tot de antirevolutionaire partij, des te vuriger te kunnen bestrijden. De aanduidingen
zijn inmiddels meegegroeid. De partij van de vooruitgang is nu de ministeriële en die van het
behoud de antiministeriële partij. Zo komt Van Goltstein uiteindelijk tot een verdeling in vier
partijen. Het zijn de ministeriële en de antiministeriële partij, de antirevolutionairen (‘enkelen
die zich op een bijzonder standpunt hebben geplaatst’) en zijn eigen ‘echte grondwetsgezinde
partij’.35 De rooms-katholieken komen in al die indelingspogingen niet voor, ondanks het feit
dat godsdienstige sentimenten altijd op de loer liggen. Zij zijn wel degelijk aanwezig en een
aantal van hen speelt zelfs regelmatig een prominente rol tijdens de debatten. Zij kiezen er
echter voor om de emancipatie van hun geloofsgenoten na te streven in nauwe samenwerking
met de koning en later met de liberalen. De rooms-katholieken vallen daarmee als
afzonderlijke groep nauwelijks op.
Het indelen blijft lastig. Partijen worden vaak gemakshalve gekoppeld aan hun voormannen. Dat is een gewoonte die in de geschiedschrijving geleid heeft tot aanduidingen als
thorbeckianen voor de liberalen en groenianen voor de antirevolutionairen.36
Het voordeel van Donkers aanduiding is het benoemen van een brede middenpartij tussen
de beide herkenbare vleugels van liberalen en conservatieven in, terwijl de kracht van de
verdeling van Van Goltstein het nuanceren van die grote middenpartij is. Deze middenpartij
bestaat grotendeels uit meelopers die zich in hun stemgedrag makkelijk aansluiten bij de
ministeriëlen en uit een groep die hoge en specifieke eisen stelt aan de uitwerking van de
herziene grondwet in Nederlandse zin. Deze laatste groep, met Van Goltstein als belangrijkste
32

Dit is een uithaal die Donker Curtius zich op 6 juni 1850 permitteert tijdens de behandeling van de kieswet.
Janse, De afschaffers, 20, noemt verkiezingen tot 1870 dan ook ‘exponenten van standspolitiek’.
34
Zie deel I, hoofdstuk 1. De driedeling is overigens een variatie op die van Wichers van 9 mei 1848.
35
Handelingen 1850-1851, 215
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Wels en Wolters, ‘Analyse van het stemgedrag’, 36.
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woordvoerder, ziet zichzelf als de erfgenamen van de financiële en constitutionele oppositie
uit de vroegere jaren veertig die het pleidooi voor een grondwetsherziening na het voorziene
echec van het negenmannenvoorstel heeft levend gehouden.
Onder historici zijn meerdere pogingen ondernomen om tot een min of meer afgebakende
indeling te komen. Het meest blijvend is die van Boogman gebleken. Hij onderscheidt in
Rondom 1848, liberalen, conservatief-liberalen en conservatieven, met de rooms-katholieken
en antirevolutionairen als afzonderlijke denominaties.37 Kossmann hanteert eveneens een
driedeling maar met een open oog voor de grote invloed van toonaangevende politici. De
stromingen noemt hij doctrinairen, moderaten en conservatieven die zich met wisselende
vrijmoedigheid groeperen rond de ‘kernen van politieke wil’.38 Latere auteurs maken van deze
indelingen gebruik of variëren daarop, zoals Stuurman die de middengroep eveneens
conservatief-liberalen noemt, Drentje bij wie Van Hall een moderate liberaal is en Aerts die
de liberalen vaak aanduidt met hervormingsgezinde Kamerleden39 met de pragmatische
moderaten in het midden.40
Liberalen krijgen de steun van intellectuelen, middelgrote en kleine zelfstandigen en
vooruitstrevende rooms-katholieken en dissenters, vooral in de buitenprovincies. Zij staan
voor politieke en economische modernisering.41 Conservatief-liberalen of hoe zij vergelijkbaar
aangeduid worden, zijn vooral te vinden in Hollandse provincies, onder kooplieden, bankiers
en renteniers.42 Zij bepleiten een geleidelijke ontwikkeling zonder al te veel schokken, met
een goed financieel beheer.43 Conservatieven horen vooral tot de oude elite, de adel die
rijkelijk vertegenwoordigd zijn in de hogere lagen van het bestuur.44
De aanduidingen links en rechts hebben in deze decennia nog niet veel betekenis. In deze
studie komen zij af en toe voor als een aanduiding voor vooruitstrevende en conservatieve
groepen.45
De analyses van het stemgedrag laten steeds een twee- of een driedeling zien. Aan de hand
van de bijdragen tijdens de debatten (soms tijdens meerdere zittingen) moet nagegaan worden
of er nog sprake is van subgroepen. Zo stemt Van Goltstein, die altijd zorgvuldig en goed
gedocumenteerd spreekt, tijdens de jaren voor 1848 steevast mee met de liberalen. Tijdens de
37

Boogman, Rondom 1848, 25 e.v. Zie ook: zijn ‘De Britse gezant Lord Napier’, 136-137. Von der Dunk
onderscheidt in 1976 vanuit Europees perspectief liberalen, conservatieven en antirevolutionairen, Conservatisme,
119-122.
38
In de paragraaf over de Tweede Kamer in de geschiedschrijving komen Kossmann en Boogman uitvoeriger aan
bod.
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Drentje in Thorbecke, en ook Van de Waardt in De man van 1848, gebruiken verder ook Boogmans benamingen:
liberalen, conservatief-liberalen en conservatieven. Aerts, Thorbecke wil het, onder andere 307 e.v. Van den Berg en
Vis schrijven in De eerste honderdvijftig jaar, 293, bij het aantreden van Van Hall als minister, over doctrinaire en
radicale liberalen, pragmatici en conservatieven.
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Aerts, De letterheren, 129.
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Spoormans, Met uitsluiting van voorrecht, 121. Stuurman, ‘The Discourse of Productive Virtue’, 38.
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Aerts, De letterheren, 129.
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Verberne, ‘Veranderingen’, 62
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Boogman, Rondom 1848, 28.
45
Turpijn en Te Velde, ‘Het politieke onderscheid tussen links en rechts’; Bloem, ‘”Links” tegen “rechts”’; Von
Santen, ‘Links en rechts’.
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herziening stemt hij tegen vijf van de twaalf hoofdstukken en daarna hoort dit lid met zijn
stemgedrag meer bij de conservatieven dan bij de liberalen. Bij Van Goltstein is het nodig om
zijn redevoeringen zorgvuldig te analyseren om te ontdekken waarvoor hij precies staat en wat
hij bedoelt met zijn ‘echte grondwetsgezinde partij’.
Dit boek sluit aan bij de globale driedeling liberaal, midden en conservatief met ruimte
voor de rooms-katholieke, constitutionele en antirevolutionaire denominaties als schakeringen
van het midden die soms de grenzen naar liberaal of conservatief overschrijden. Deze aanpak
sluit het beste aan bij de toenmalige aanduiding van partijen.
iii De Tweede Kamer in de historische en staatsrechtelijke literatuur
Naast de Handelingen is de beschikbare literatuur de tweede bron van onderzoek. Wie zich in
de recente literatuur oriënteert, maakt onmiddellijk kennis met het concept van de politieke
cultuur.46 Het is Righart geweest die in zijn inaugurele rede (1988) hier expliciet aandacht
voor vraagt, omdat bestudering van de ‘zachte’ kant van de politiek het inzicht in de
traditionele, harde politiek verdiept.47 De traditionele historici hebben, met hun concentratie
op feiten, personen en instituties, onvoldoende aandacht voor de bijdrage die sociaalwetenschappelijk onderzoek kan leveren. Onderzoek van de politieke cultuur opent de deur
naar de sociale wetenschappen wat uiteindelijk kan leiden tot Righarts ideaal van integrale
geschiedschrijving. De politieke cultuur, getypeerd als de ‘subjectieve dimensie van het
politieke systeem’, ziet hij als bewegend decor van de politieke geschiedenis, dat niet alleen
reliëf verleent aan wat er zich op de voorgrond afspeelt, maar daar ook deel van uitmaakt en
het haast ongemerkt beïnvloedt. Het is in brede zin het denken over politiek; over politiek
zelf, maar ook over rituelen en symbolen, godsdienstige noties en vijandbeelden, gedrag en
architectuur. In het taalgebruik van Braudel, toen op het hoogtepunt van zijn roem, is de
politieke cultuur de moyenne durée van de politieke evenementen.
De rede is niet tot dovemansoren gericht geweest.48 Recente studies van Jeroen van Zanten,
Jouke Turpijn, Erie Tanja en Carla Hoetink, die samen de parlementaire geschiedenis van de
negentiende en twintigste eeuw beslaan, richten zich op de politieke cultuur in een bepaalde
periode.49 Daarvan is de studie van Jouke Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de
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Een bondige, historiografische oriëntatie over deze periode geeft Remieg Aerts, met ‘Nationale beginselen?’ In:
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (2009) 580-598.
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H. Righart, ‘Politieke geschiedenis en politieke cultuur.’ Licht bewerkte versie van zijn inaugurele rede Politieke
cultuur: een omgevingsverkenning. In: H. Righart (red.), De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke
cultuur, 11-26.
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persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur. Hilversum 2002; H. te Velde, ‘Politiek cultuur en
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Tweede Kamer 1848-1888 vooral belangrijk voor dit boek. Turpijn ziet, zoals hiervoor al
gezegd is, de Kamer in 1849 als een zuigeling die na een langdurige periode van volwassenwording uiteindelijk in de jaren tachtig in de bebaarde en gezaghebbende persoon van het lid
Van Eck de opgedane ervaring overdraagt aan een nieuwe generatie. Het is zijn stelling dat de
oude Kamer weinig te vertellen had en dat de nieuwe Kamer
‘in 1848 geen gevestigd politiek instituut was, maar nog door de leden van dit instituut moest
worden uitgevonden. Zij wilden het gezag ervan (be)vestigen met gebruiken, regels en
rituelen. Deze werden in de praktijk gebracht en verkregen uiteindelijk de status van een
traditie’.50
De Kamerleden streven het blijkbaar nog niet bestaande of niet gerealiseerde ideaal van de
waardige parlementaire politiek na: door beschaafde uitwisseling van rationele argumenten
komen parlement en ministers in de vergaderzaal tot de ‘de waarheid’ in de vorm van de beste
wetten en de beste controle. De beste wetten zijn goed voor alle Nederlanders, ze dienen het
algemene en niet het particuliere belang en de beste controle is abstraherend en
onpersoonlijk51. Maar in tegenstelling tot wat Righart beweert, is er bij Turpijn geen sprake
van een nauwelijks manipuleerbare, sturende kracht die onder de oppervlakte van de
gebeurtenissen werkzaam is en die maar langzaam verandert. De Kamer van na 1848 doet het
omgekeerde: de nieuwe leden, althans de liberale meerderheid daarvan, hebben een helder
idee wat politiek hoort te zijn en zij brengen bewust de ‘politieke cultuur’ daarmee in
overeenstemming. Volgens de schrijver lukt hen dat, sterker nog, aan het eind van de
behandelde periode herhalen zij deze tour de force om hun parlementaire ideaal voor de
toekomst veilig te stellen.52
In deze opvatting is 1848 in ieder geval het keerpunt ten goede of, onder de krachtige
leiding van de liberale voormannen Thorbecke en Donker Curtius, is het zelfs de dageraad
voor een zelfstandig opererende en invloedrijke Kamer. De oude Kamer is in deze optiek
vooral een ‘ceremonieel instituut’, omdat de ministers toen ‘vrijuit beleid [mochten] maken’.
Na 1848 gaat het er heel anders aan toe: ‘Kamerleden bepaalden nu of een begroting werd
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Turpijn, Mannen van gezag, 21. Zij deden dat, volgens Te Velde met gezag, ‘Onderwijzers’, 338.
Ibidem, 12. Zie ook: De Haan e.a., ‘Vormen van politiek’, 169.
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goedgekeurd, of een minister mocht blijven en of een wetsvoorstel daadwerkelijk wet werd’.53
De herziening van de grondwet vormt zo een kloof in de parlementaire geschiedenis met een
onderontwikkelde Kamer ervoor en volwassen instituut erna.
Met deze visie bevindt Turpijn zich in goed gezelschap. Vanaf het verschijnen in 1992 van
Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat van Siep
Stuurman lijkt deze opvatting voor veel auteurs vanzelfsprekend te zijn. Nuanceringen en
voorzichtige correcties zijn vooral te vinden in bijzinnen en eindnoten. Dit werpt de vraag op
hoe er voor die tijd, vanaf het midden van de negentiende eeuw, geschreven is over het
functioneren van de Tweede Kamer voor, tijdens en na de herziening van 1848.
De eerste chroniqueurs-commentatoren zijn, volgens De Bosch Kemper, de dagbladen,
gevolgd door de brochures en weekbladen.54 De meeste kranten hebben een beperkte oplage
omdat zij gehinderd worden door het dagbladzegel,55 maar dat beperkt hun gevoel voor
eigenwaarde en onafhankelijkheid niet in het minst.56 De grote spelers zijn het Algemeen
Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant die allebei een liberale koers varen en
samen goed zijn voor ruim 7000 abonnees57. Kleiner (ongeveer 500 abonnees) en navenant
feller is de Arnhemsche Courant die haar gewicht vooral ontleent aan haar uitstekende
contacten met de liberale voormannen.58 Samen met de Vlissingsche Courant en de Kamper
Courant vormen zij de radicaal-liberale voorhoede.59 Aan de andere zijde van het politieke
spectrum bevinden zich de meer regeringsgezinde bladen, zoals De Amsterdamsche Courant,
de Utrechtsche Provinciale en Stads-courant en de Utrechtse Avondpost die per 21 augustus
1848 omgedoopt wordt tot De Nederlander. Deze kranten zijn kleiner, geven minder vaak
commentaar maar ook zij blijven zich bewust van hun onafhankelijkheid. Belangrijke thema’s
die de verschillende kranten aan de orde stellen en die met de oude en nieuwe Kamer te
maken hebben, zijn het kiesstelsel, de legitimiteit van de Kamer in 1848 en de voorbereidingen op de eerste directe verkiezingen van 30 november.
De bezwaren tegen het bestaande kiesstelsel komen uitvoerig aan de orde in de maanden na
de aankondiging van de herziening in de troonrede van 1847. Er is dan nog voldoende tijd en
rust om beschouwingen te wijden aan de gebreken en problemen in de bestaande grondwet.
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Eén van de grootste grieven betreft het bestaande filtreerstelsel met zijn vele trappen tussen
kiezer en vertegenwoordiger. De Arnhemsche Courant typeert het op 13 februari 1848 als ‘het
monopolie (...) van eenige coteriën’. Hoe dat in de praktijk werkt, legt de Nieuwe
Rotterdamsche Courant haarfijn uit:
‘Hier wordt alles met eene dikke duisternis bedekt. Halve woorden zijn genoeg om elkaar te
verstaan. Een handdruk, een wenk, meer behoeft men niet: want men kent elkander. Het do ut
des is regel. Eene zekere uiterlijke beschaafdheid verbergt het onzedelijke. Ligt gij echter een
tip van den sluijer op, gij ontdekt de afzigtelijkste huichelarij’.
Zelfs de meer gematigde Amsterdamsche Courant is over het kiesstelsel helder in haar
oordeel: het ‘vereenigde in zich, zoo als het volgens de Grondwet geregeld was, alle
mogelijke gebreken’.60
Hierdoor is de Tweede Kamer niet meer dan een ‘fictieve vertegenwoordiging’, een
bijzonder negatieve aanduiding die telkens weer opduikt. Het Algemeen Handelsblad stelt de
expliciete vraag of de Provinciale Staten, die zelf nog een standenvertegenwoordiging zijn,
zich wel ‘tusschen den Koning en de Natie’ mogen plaatsen?61 De discussie gaat over de
vraag of de vertegenwoordigende organen direct of met één trap gekozen zullen gaan worden.
De meer behoudende kranten menen dat één trap noodzakelijk is voor de vereiste
onafhankelijkheid van de gekozenen. De Tweede Kamer is het daar rond maart 1848 in
meerderheid mee eens; vooral de liberalen menen dat alleen directe verkiezingen garant staan
voor een reële band tussen kiezers en vertegenwoordigers.
Donker Curtius zet deze discussie bewust op scherp door in de memorie van toelichting op
het derde hoofdstuk van de herziening te schrijven dat door de directe verkiezingen de
Staten-Generaal ‘van eene wettelijke fictie tot waarheid gemaakt’ wordt.62 Daarmee betwijfelt
hij openlijk de legitimiteit van de vergadering die deze wetsvoorstellen nog moet goedkeuren.63 Het is geen wonder dat de Kamer daar gekwetst op reageert en duidelijk laat merken
daarvan niet gediend te zijn.
Het probleem van de wettigheid stelt vooral Roest van Limburg aan de orde in zijn
brochure Aan wie zal het, door den Koning goedgekeurde, Ontwerp van Grondwet worden
voorgelegd: aan de Staten-Generaal of aan de Stemgeregtigde Natie? Heel Nederland wacht
na de instelling van de staatscommissie onder leiding van Thorbecke op zijn voorstel en Roest
wil het nog niet gepubliceerde ontwerp al door middel van een kunstgreep invoeren. Volgens
hem is de oude Kamer is zo karakterloos en versleten dat het alleszins redelijk en dus wettig is
om het voorstel voor te leggen aan de kiezers casu quo de nieuwe Kamer. De grote bladen
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beseffen dat deze suggestie de herziening in gevaar kan brengen; de Arnhemsche Courant
noemt haar zelfs een onnodige coup d’état. De Nieuwe Rotterdamsche Courant bestrijdt de
brochure ‘met de geheele kracht [van haar] overtuiging’ en Het Algemeen Handelsblad doet
de argumenten van Roest van Limburg af als ‘redenen van conveniëntie’.64 De eenparige
conclusie is dat de herziening volgens de bestaande grondwettelijke bepalingen tot stand
gebracht moet worden. Daarmee is en blijft de hoofdrol weggelegd voor de Tweede Kamer,
zoals die op dat moment samengesteld is. Dit wordt door de Arnhemsche met minachting,
door het Handelsblad en de NRC met sceptisch vertrouwen en door bijvoorbeeld de Utrechtse
Avondpost hoopvol geaccepteerd.
De campagne in de pers ter voorbereiding op de eerste verkiezingen op 30 november maakt
duidelijk hoe groot de stap is naar een direct gekozen Kamer. De directe verkiezingen zijn
nieuw, maar desondanks ontstaat er in het najaar al spoedig consensus over de manier waarop
de kandidaatstelling moet plaatsvinden. Wie geschikte kandidaten zijn, hangt af van de kleur
van de krant, al springt de ruimhartigheid van de grote liberale dagbladen wel in het oog.
Voor de meer behoudende kranten is het duidelijk: de herziene grondwet vraagt om een
zorgvuldige en behoedzame uitwerking en toepassing. De herziening wordt geaccepteerd; het
komt er nu op aan om zoveel mogelijk zittende leden en ministers te kiezen. ‘Het volk dat op
eens de Vertegenwoordiging en daarmede de Regering in nieuwe handen overbragt, zou een
gevaarlijk spel spelen’. Maar, voor alle duidelijkheid, het moeten wel mannen zijn die de
nieuwe orde oprecht zijn toegedaan, zij moeten kennis en ondervinding hebben en de nieuwe
Kamer moet verschillende talenten bijeenbrengen.65
De grote liberale kranten zijn uiteraard veel uitvoeriger en kritischer in hun begeleiding; de
kleinste van de drie, de Arnhemsche, zet de grootste mond op. Niet de tegenstanders krijgen er
het meest van langs, maar de kritische en onafhankelijke middengroep van ‘die kille
vleermuis Van Twist, dat kluwen van pedanterie en verveling’.66 De krant ducht blijkbaar het
mogelijke verzet uit die kring, dat principieel en deskundig zal zijn.
Het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn zorgvuldiger in hun
commentaar en verslaglegging. Deze kranten beseffen dat zij de plicht hebben om als platform
te fungeren voor de voorstanders van de herziening. Voortdurend roepen zij de lezers op om
in alle openheid tijdens algemene kiezersvergaderingen kandidaten te stellen. Er is geen groter
gevaar dan heimelijkheid omdat in die sfeer de mannen van het behoud hun slag kunnen
slaan. Voor beide kranten is Van Hall daarvan een kwalijk voorbeeld. Vooral het Algemeen
Handelsblad hekelt de manier waarop hij zich in het derde Amsterdamse district naar voren
weet te manoeuvreren.67
De beide bladen noemen wel namen van zittende leden Van Goltstein wordt steeds met
ere genoemd, hoewel hij tegen vijf van de dertien hoofdstukken van de herziening heeft
gestemd maar de selectie is niet erg streng. De gezindheid van de kandidaten moet de
64
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doorslag geven. Het is niet belangrijk of zij oud of nieuw zijn, het gaat erom dat ze voldoen
aan drie voorwaarden: ze dienen kundig, de liberale denkwijze toegedaan en zowel eerlijk als
onafhankelijk te zijn. De Nieuwe Rotterdamsche Courant spreekt verder de hoop uit dat er
enkele specialiteiten voor scheepvaart, nijverheid, koloniën, oorlog en marine gekozen zullen
worden. Wat zij niet wil, is dat er zittende ministers kandidaat gesteld of gekozen worden.68
In de loop van het jaar doet zich wel een geleidelijke verschuiving voor in de standpunten.
Aanvankelijk worden de gebreken, zoals over het kiesstelsel, breed uitgemeten, maar na het al
te radicale voorstel van Roest van Limburg en vooral na de aanvaarding van de herziene
grondwet overheerst het besef dat de overgang naar de nieuwe tijd niet tot een personele breuk
moet leiden. Aanvaarding van de herziening door de zittende Kamers draagt bij tot een
ruimhartige acceptatie door de meer behoudende kranten en hun lezers. Bij de liberale kranten
is de hooggespannen verwachting van de parlementaire toekomst opvallend. Het blijkt dat de
discussie over continuïteit en legitimiteit zo oud is als de herziening zelf.
De geschiedschrijving over de Tweede Kamer rond 1848 doorloopt een aantal stadia. In de
eerste decennia gaat het vooral om de vraag wie de politieke eigenaars zijn van de herziene
grondwet. Zijn dat de liberalen of is de herziening het product van de Nederlandse
geschiedenis en dus aller eigendom? Het is de discussie tussen Boissevain aan de ene en
critici als De Bosch Kemper, Vreede, Opzoomer en W. van Goltstein (een neef van het
Kamerlid J.K. van Goltstein) aan de andere kant. Rond 1880 speelt die vraag niet meer: de
grondwet van 1848 is het hart van de Nederlandse constitutie geworden. De
staatsrechtgeleerden J. Heemskerk Azn., Buijs, Sybenga en De Savornin Lohman schrijven
lijvige standaardwerken en De Bosch Kemper en W.J. van Welderen Rengers wijden er hun
parlementaire geschiedenissen aan. Voor en na de eeuwwisseling wordt het verhaal historisch
ingebed door de handboekauteurs Blok, De Bruyne, Gosses met Japikse en J. en A. Romein.
Het is dan geschiedenis geworden, waarover verschillende monografieën en biografieën
verschenen zijn, totdat het in 1948 tijd is voor het eeuwfeest in de vorm van de bundel onder
redactie van Valkhoff. In de decennia erna verschijnt twee keer een Algemene Geschiedenis
van Nederland met in beide versies een grondige terugblik op de periode rond 1848. Meerdere
monografieën variëren daarop of dragen nieuwe thema’s aan. Hoewel de aandacht voor de
negentiende eeuw nooit verdwenen is, is er vanaf het boek van Stuurman, Wacht op onze
daden, duidelijk sprake van hernieuwde belangstelling voor de politieke geschiedenis en dient
een nieuwe benadering zich aan in het onderzoek naar de politiek cultuur.
De discussie over de eigendomsrechten op de herziening dateert van 1848. Zij wordt eerst
gevoerd in de dagbladen, maar al spoedig ook in de Kamer. Tijdens het debat over het eerste
adres van antwoord op de troonrede in 1849 stelt Donker Curtius in een amendement voor om
de herziening een gezamenlijk product van de koning én de Staten-Generaal te laten zijn. Naar
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zijn smaak suggereert de oorspronkelijke tekst van Thorbecke dat zij alleen van de koning
en daarmee van de staatscommissie afkomstig zou zijn.69
Duymaer van Twist en Van Goltstein zijn twee van de meest prominente Kamerleden die,
als de situatie zich er voor leent, steeds opnieuw benadrukken dat de grondwet dateert van
1814, met de erkenning dat die in 1848 tot volledige ontwikkeling gekomen is.70 Deze
overtuiging deelt ook De Bosch Kemper en is omstandig te lezen in W. van Goltstein,
Nederland tegenover de konstitutionele beweging onzer eeuw.71
Boissevain is het daarentegen in zijn De Grondwet opgehelderd door eene aanteekening
van harte eens met de liberale interpretatie van de gebeurtenissen. Hij beschrijft in de
inleiding uitvoerig en informatief de grondwetsgeschiedenis tot dat moment. Daarbij legt hij
sterk de nadruk op de tegenstelling tussen de conservatieve regering en de Kamer aan de ene
kant tegenover de liberale burgerij, voor wie 1848 ‘de voldoening [was] aan lang gekoesterde
wenschen, de bevrediging van eischen, die, sedert eene reeks van jaren, zich hadden
geopenbaard, en vaste vormen hadden aangenomen’. Regering en Kamer hebben zich volgens
hem op 26 september 1843, tijdens de presentatie van Van Halls eerste begroting, verkocht
aan het conservatisme. Van Hall constateerde toen dat volgens hem de Kamer zich hechtte aan
behoudende beginselen. ‘Die verklaring (...) was inderdaad een keerpunt in onze
parlementaire geschiedenis, en van dat tijdstip dagteekent meer bepaaldelijk het stelsel van het
Behoud, droeviger herinnering’.72 Nederland heeft zijn liberale grondwet, die in aanleg ‘eene
tweede uitgave van de voorstellen van 1844’ is, te danken aan de liberalen en hun aanvoerder
Thorbecke, de politieke voorhoede van de burgerij.73
Als Heemskerk, Buijs, De Savornin en Sybenga hun studies publiceren, is die fase
ruimschoots voorbij. Dat is goed te merken aan de manier waarop Heemskerk in zijn De
Praktijk onzer Grondwet, over 1848 schrijft.74 De herziene grondwet streefde naar ‘het behoud
van (...) het hoofdbeginsel: het constitutionneele koningschap’ vanuit ‘bezadigden
vooruitgang en ware vrijheid’. Dat hij geen adept van Thorbecke is, is te lezen in zijn
weergave van 1848: directe verkiezingen (blijkbaar het belangrijkst nog steeds) waren een
proef waaraan men zich ‘niet wel kon onttrekken’ maar de Tweede Kamer nam de kroon in
bescherming door vast te houden aan een indirect gekozen Eerste Kamer.75 Heemskerk gaat
niet in op de vraag of de Tweede Kamer nieuw is, in plaats daarvan gaat hij nauwkeurig na
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hoe de nieuw verworven rechten hebben gefunctioneerd.76 Hij is ronduit kritisch over de
werking van het kiesstelsel en vooral over de kiesrechtgeografie die er het gevolg van is.77
Tijdens de behandeling van de artikelen over de Tweede Kamer is Heemskerk positief over
het recht van amendement en van initiatief, maar hij plaatst die wel in de traditie vanaf 1815.
Daar tegenover is hij sceptisch over het onbepaalde recht van interpellatie. Ook in de
zoektocht naar de juiste behandeling van de ingediende ontwerpen door de afdelingen ziet
Heemskerk geen ontwikkeling of groei van de Kamer. Als voorbeeld dient de proefneming
met de zelfstandige rapporteurs in 1851 die tot een halfslachtige invoering leidt; een mening
die door Buijs wordt gedeeld.
Heemskerk verbindt 1848 met de Nederlandse traditie door het behoud van het
constitutionele koningschap centraal te stellen en hij noemt de proefneming met de directe
verkiezingen het meest riskante onderdeel, een experiment dat redelijk goed afgelopen is. Dat
geldt niet voor de kwalijkste uitwas van de kieswet, de kiesrechtgeografie die een belangrijke
reden is voor een nieuwe herziening. Hij ziet wel degelijk dat de betrokkenheid bij de politiek
enorm toegenomen is.
Buijs daarentegen is in zijn De Grondwet, dat vanaf 1883 verschijnt, een aanhanger van het
thorbeckiaanse liberalisme in zijn omschrijving van het parlement:
‘Al die verschillende inzichten in hunne bonte verscheidenheid in één brandpunt samen te
voegen, opdat zij daar, onderling strijdende over de beste middelen om het door allen gewilde
doel te verwezenlijken, eindelijk den juisten weg vinden, welke naar dat doel henenleidt,
ziedaar de natuurlijke roeping van de moderne volksvertegenwoordiging’.78
Het is ook af te lezen uit zijn waardering voor de invoering van het directe kiesrecht in 1848
die hij ‘een schitterende overwinning’ noemt op ‘ouderen van dagen en de voorstanders van
eene voorzichtige staatkunde’.79 Daarmee is de Staten-Generaal ‘zoveel mogelijk tot een
zuiver orgaan (...) van het Nederlandsche volk’ gemaakt. Deze liberale preoccupatie bepaalt
en beperkt eveneens zijn kijk op de Kamer van voor 1848: toen was het ‘eenvoudig te doen
om de goed- of afkeuring van wetsontwerpen (...). Voor het zuiver lijdelijk aandeel in de
wetgeving, dat de vergadering vroeger door haar recht van veto uitoefende, is een werkdadig
aandeel in de plaats gekomen’.80 Deze opvatting is duurzaam gebleken.
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Het onmiskenbare liberalisme van Buijs maakt hem echter niet blind voor evidente
tekortkomingen van de herziening. De grootste is de periodiek verplichte herindeling van de
kiesdistricten: ‘In onze geheele kieswetgeving komt toch geene bepaling voor zoo heilloos en
verderfelijk als juist die, welke deze herhaalde herzieningen voorschrijft’.81
Over het functioneren van de Tweede Kamer is Buijs redelijk tevreden: de toegekende
rechten worden besproken met slechts hier en daar een kleine kanttekening. Bij de
behandeling van artikel 105 over de indiening van wetsontwerpen bij de Tweede Kamer
komt hij en passant met fundamentele kritiek op de ‘langgerekte en niet altijd
belangwekkende vergaderingen’ die een ongezonde atmosfeer creëren ‘waarin de ernst
kwalijk gedijt, maar het veelsoortige parlementaire onkruid welig opschiet’. Het is in zijn
ogen ‘de hoofdoorzaak van die verbastering van het parlementaire leven’ die in ons land
zichtbaar is.82
Buijs ervaart 1848 duidelijk als een breuk. Ondanks het feit dat Donner in 1948 zijn
‘ongewone kennis van de parlementaire geschiedenis’ roemt, is die constatering niet
gebaseerd op groot inzicht in het functioneren van de Kamer voor 1848.83
De Savornin Lohman benadert de grondwet anders dan Heemskerk en Buijs. Onze
constitutie, verschenen in 1901, bestaat uit twee delen: De overheid en De onderdanen. De
schrijver beoordeelt 1848 vanuit een christelijk-historisch geïnterpreteerde tegenstelling
tussen overheid en onderdanen. Anders dan Thorbecke, die de grondwet een uitdrukking wil
laten zijn van de geest van de tijd, is De Savornin Lohman ervan overtuigd dat de
staatsinstellingen, en daarmee de grondwet, in overeenstemming behoren te zijn met de
geschiedenis.84 Vandaar ook zijn groeniaanse kritiek op de liberale opvatting die de (herziene)
grondwet ziet als een opdracht tot ontwikkeling en opvoeding van overheid en volk.85
Daarmee wordt 1848 in een veel breder verband geplaatst dan bijvoorbeeld Heemskerk en
anderen hebben gedaan. Een breuk of een cesuur is dan niet te verwachten. In zijn kort
overzicht van de geschreven constituties worden 1840 en 1848 in samenhang genoemd.
‘Hoewel de wijzigingen [van 1840] niet zoo onbeduidend zijn als vaak wordt beweerd’,
krijgen die hun verdere uitwerking in 1848: ‘toen toch is in veel ruimere mate (...) de
verantwoordelijkheid der Ministers aan de Staten-Generaal ingevoerd en is aan de Tweede
Kamer het recht van amendement gegeven’.86 De Savornin Lohman heeft, veel meer dan
Buijs, oog voor de oude Kamer. ‘Ook vroeger werd wel eens een amendement ingediend,
doch de regeering besliste of het in de wet zou komen’.87
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De ontwikkeling van het kiesrecht wordt eveneens in dat grotere, historische kader
geplaatst. Het indirecte kiesrecht is daarin niet alleen slecht, en het directe niet alleen goed:
het geeft ‘aanleiding tot tal van willekeurige en partijdige regelingen’. De kwalijkste is ‘de
beoefening der kiezers-cijferkunst’, zoals De Savornin Lohman de kiesrechtgeografie noemt.88
Bij de behandeling van het functioneren van de Tweede Kamer zijn er weinig verschillen met
Heemskerk en Buijs. Naast het recht van initiatief en amendement behandelt hij ook het recht
van interpellatie en enquête. Verder krijgt het reglement van orde een kritische bespreking.
Heemskerk, Buijs en De Savornin Lohman kennen allen de praktijk; twee van hen als
actief politicus. Het maakt de commentaren realistisch en onopgesmukt, zonder het besef dat
er ergens rond de jaren tachtig een bepaalde fase in de parlementaire ontwikkeling bereikt zou
zijn. Het is opvallend dat de opkomst van de politieke partijen, die volgens hedendaagse
inzichten vanaf 1880 grote invloed uitoefenen op het parlementaire functioneren, alleen maar
in de vierde druk en dan ook nog uitsluitend in de bijlage van Onze constitutie aan de orde
komt. De Savornin Lohman ziet de partijen als een logisch uitvloeisel van de invoering van
het algemeen kiesrecht (‘de laatste schrede op een reeds bijna ten einde toe geloopen weg’) en
de evenredige vertegenwoordiging.89 Bezwaren heeft hij niet, mits het algemeen belang niet
uit het oog verloren wordt.90
Deze schrijvers hebben langdurige invloed uitgeoefend op het de studie van het staatsrecht;
het gezag van De Bosch Kemper met zijn Geschiedenis van Nederland na 1830, en Van
Welderen Rengers met zijn Schets is bij generaties van historici, zo mogelijk, nog groter.91 Dit
hebben zij vooral te danken aan de manier waarop zij belangrijke gedeeltes van de
Handelingen hebben geïntegreerd in hun studies.92 Samen bestrijken zij met hun boeken het
grootste deel van de negentiende eeuw: De Bosch Kemper tot 1848, Van Welderen Rengers
neemt de eeuw vanaf 1849 voor zijn rekening.93
De Bosch Kempers veelvuldige gebruik van de Handelingen voorkomt dat hij van de
Kamer voor 1848 een cliché maakt. Alle grote conflicten tussen Kamer en regering komen aan
de orde en dat doet de leden recht: de botsing van 1839 over de begroting en de gevraagde
leningen, de herziening van een jaar later, de tour de force van Van Hall in 1844 om de
88
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financiën gesaneerd te krijgen en de provocatie van de negenmannen; het wordt steeds
uitvoerig vanuit de Handelingen verteld en becommentarieerd. Bovendien maakt De Bosch
Kemper duidelijk dat de weigering om het negenmannenvoorstel in behandeling te nemen niet
het einde betekent van de constitutionele discussie. Nauwkeurig doet hij verslag van het
steekspel tussen de koning en de Kamer over de noodzaak van een herziening. Ook de
discussie in de pers krijgt volop aandacht, waarbij de auteur zijn eigen bijdrage aan dat debat
niet onbenoemd laat.94
De directe verkiezingen van 1848 krijgen bij De Bosch Kemper een belangrijke plaats. In
zijn bespreking van publicaties die over de op stapel staande herziening verschenen zijn vier
pagina’s heeft hij nodig om zijn eigen Volkswil en volksbelang te citeren en toe te lichten, is
de strekking duidelijk: van directe verkiezingen is alleen maar narigheid te wachten. ‘In het
stelsel van regtstreeksche verkiezingen, (...) ligt de eerste schrede tot eene gewelddadige
omverwerping van alle gezag’, omdat de gekozenen totaal afhankelijk zijn van de kiezers en
er dus van de ministeriële verantwoordelijkheid niets terechtkomt.95 Bij een volgende ronde
van besprekingen van verschenen brochures toont hij vooral aan dat ‘het Nederlandsche volk
zich niet bij verrassing eene grondwet liet opdringen’.96
De Bosch Kemper heeft wel ruime waardering voor de wijzigingen die de Tweede Kamer
aangebracht heeft in de regeringsvoorstellen. Ze betreffen de hierboven genoemde
onderwerpen en de verkiezing van de Eerste Kamer die het evenwicht tussen de staatsmachten
moet garanderen. Daarmee is een liberaal voorstel opgewaardeerd tot een Nederlandse
grondwet.
Voor Van Welderen Rengers is 1849 (het beginjaar van zijn boek) onmiskenbaar het begin
van een nieuw tijdperk. In zijn Voorrede uit 1891 blikt hij weemoedig terug op de eerste jaren
na de grondwetsherziening, waarin die rechten en vrijheden verkregen werden, die de beste
waarborgen opleverden voor ‘een uitnemende regeringsvorm’.
In het slothoofdstuk over de werking van het constitutionele stelsel, werkt hij dit verder uit
als hij 1848 samenvat in een vernieuwd koninklijk gezag, een parlement dat een echte
volksvertegenwoordiging geworden is en een nieuwe betrokkenheid van de burgers bij het
openbare bestuur. De problemen die al spoedig opdoemen, hebben niet te maken met een
onwennig parlement, maar met een koninklijk gezag dat uit gebrek aan ervaring teveel ruimte
gelaten is. De Aprilbeweging van 1853 is het bewijs van deze constitutionele onvolwassenheid die volgens de schrijver tot 1868 heeft geduurd.97
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Van Welderen Rengers constateert een groot verschil in het optreden van de Kamer voor en
na 1848. Voor die tijd is zij meer ‘een gezellige club van EdelMogende Heeren, dan eene van
hare controleerende roeping bewuste volksvertegenwoordiging’.98 Zij heeft in 1849 moeten
wennen aan het feit dat alle wensen ingewilligd zijn.99 Een rommelig debat over de toelating
van de nieuwe leden en een lange discussie over het ontwerpadres van antwoord op de
troonrede zijn er het gevolg van. De beschrijving van 1849 is volledig liberaal: Donker
Curtius en De Kempenaer krijgen de schuld van de snelle aftocht van het ministerie. Zij
hebben de wetsontwerpen aanvankelijk op ‘luchtige wijze (...) uiteengezet’, en zij sloegen
‘niet zelden een hooghartige, ja zelfs bitsen toon’ aan.100
Het jaar 1898 zou een uitgelezen moment kunnen zijn om 1848 bewust en met de
noodzakelijke distantie te evalueren. Het is volgens Kossmann een tijd van synthese met een
duidelijke behoefte aan nationalistisch getoonzette saamhorigheid.101 De inhuldiging van de
jonge koningin Wilhelmina past daar naadloos bij. Het nationalistische sentiment is een
uitstekende voedingsbodem voor zelfvoldane overzichtsstudies en -bundels; het is ook een
gunstige omstandigheid voor Blok die met zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk een
traditie inluidt van goed gedocumenteerde en vertelde overzichtswerken.
De min of meer officiële herdenkingsbundel is het gedenkboek van Het Nieuws van den
Dag, Eene halve eeuw 1848-1898.102 De bijdrage van Geertsema over de
volksvertegenwoordiging is onversneden liberaal, maar dan van een eind negentiende-eeuwse
stempel. Hij plaatst eerst de herziening van 1848 in de lijn van 1815 en 1840, om vervolgens
te constateren dat het een vernieuwing is van het verbond tussen vorst en volk dat bij de
inhuldiging van de koningin een nieuw hoogtepunt beleeft. De parlementaire geschiedenis
‘krijgt voor ons eerst waarde met November 1849’ bij het aantreden van het ministerieThorbecke. Het draait niet om de Kamer maar om Thorbecke als minister.103 Die geringe
distantie kenmerkt ook de herdenkingsrede van J. Draaijer uit 1913.104 De geschiedenis van de
laatste 100 jaar is politieke geschiedenis of, beter nog, grondwetsgeschiedenis. Opnieuw krijgt
1848 het volle pond: dan pas begint het echt.
In handen van historici als Blok, De Bruyne en Gosses, de laatste twee allebei met steun
van Japikse, en J. en A. Romein wordt de herziening 1848 veel meer geplaatst in de context
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van de tijd.105 De grondwet is inderdaad nationaal eigendom geworden en de grote herziening
is organisch onderdeel van de negentiende-eeuwse geschiedenis. Die wordt niet onderschat,
maar door die inbedding is zij evenmin een complete verrassing, een geschenk van elders of
een koekoeksei.
Blok heeft als een van de eerste handboekauteurs een open oog voor de toenemende
onafhankelijkheid van de Tweede Kamer in de periode voorafgaand aan 1848. Hij interpreteert de weigering van de Kamer om het negenmannenvoorstel in behandeling te nemen
niet als een keuze voor volgzaamheid en apathie, wat het later bij Gosses en Japikse opnieuw
het geval zal zijn.106 Blok voert hiervoor het voortdurende pleidooi van de 27 leden rond de
toenmalige voorzitter Bruce en Duymaer van Twist voor herziening bij de koning aan als
bewijs. Ook de gespannen verhouding tussen Kamer en regering in de periode 1845-1848 is
bepaald geen toonbeeld van volgzaamheid.
In zijn uitvoerige en leesbare relaas over de gebeurtenissen in 1848 is wel duidelijk de stem
van De Bosch Kemper te herkennen, want ook Blok onderstreept de invloed van de Tweede
Kamer op de definitieve tekst van de herziene grondwet.
J. en A. Romein hebben een eigen, afwijkende interpretatie van 1848. Thorbecke krijgt het
verwijt dat hij het algemeen kiesrecht verloochend heeft, hoewel hij zich bewust was van de
onvermijdelijkheid ervan. Dit kiesrecht verdwijnt zelfs ver op achtergrond door het censuskiesrecht in de grondwet te verankeren.107
De Bruijne en Japikse beginnen hun handboek met de gebeurtenissen van 1848. Hun
perceptie van de nieuwe Tweede Kamer is alweer haast een echo van het verhaal van Van
Welderen Rengers. Er zijn, naast ‘oudgedienden, vergrijsd in den parlementairen strijd’ veel
nieuwe, jonge leden, ‘begeerig zich in het staatkundig leven te onderscheiden en de nieuwe
Grondwet tot het aanvangspunt van een nieuwe aera van staatkundige vrijheid’ te maken.108
Dit is het thema waarop de verschillende auteurs variëren, hoewel niemand spreekt over de
uitvinding van een nieuwe Kamer.
In de eerste helft van de 20e eeuw verschijnen meerdere studies over Van Hall en Thorbecke,
twee hoofdrolspelers rond 1848. Die studies hebben niet het functioneren van de Tweede
Kamer als onderwerp, maar tussen de regels door valt goed op te maken welke rol de Kamer
toegedicht wordt.
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In 1904 publiceert Gleichmann, via zijn vrouw geparenteerd aan de familie van zijn
hoofdpersoon, Mr. F.A. van Hall als minister.109 Het boek is een rehabilitatie van Van Hall, de
bête noire van de negentiende eeuwse politieke geschiedenis. Suttorp doet dit in 1932
uitgebreider met zijn dissertatie F.A. van Hall en zijn constitutioneele beginselen.110 De
tussenliggende publicaties van Colenbrander breken echter weer af wat Gleichmann heeft
willen bouwen.111
Zowel Gleichmann als Suttorp proberen de werkelijkheid te schetsen tegenover het beeld
van opportunisme en beginselloosheid dat de politicus vanaf zijn eerste optreden als minister
tot in de 21e eeuw achtervolgt. Bij Gleichmann staat de minister centraal die beter tot zijn
recht komt tegenover een mondige en gevarieerde Kamer. De behandeling van de financiële
wetsvoorstellen in 1844 wordt dan ook beschreven als een hoogtepunt in de parlementaire
geschiedenis. De schrijver laat zien dat hij goed op de hoogte is van de gang van zaken bij de
totstandkoming van een wet; van dédain of achteloze onderschatting van de Kamer is geen
sprake. De gevolgen van de herziening van 1848 op de omgang van de Kamer met de regering
komt niet aan de orde.
Suttorp richt zich meer op de analyse van Van Hall als politicus. Hij is en blijft de
gematigde liberaal die zich, onder druk van de omstandigheden, wel tijdelijk aanpast aan de
situatie maar niet wezenlijk van mening verandert. Als minister is Van Hall bereid om zich
tijdens de jaren veertig vergaand te schikken naar de opvattingen van de koning. Het komt
echter tot een breuk in 1847 omdat op dat moment de grens bereikt is. Van Hall is een
principieel en vasthoudend voorstander van gematigde vooruitgang, waarvoor van tijd tot tijd
een grondwetsherziening nodig is, maar dan zonder omslachtige voorschriften om die tot
stand te brengen. Als de koning bij herhaling weigert om een vereenvoudigde procedure op te
nemen in de aangekondigde herziening, neemt Van Hall 19 december 1847 ontslag.112
Bij Suttorp is er alleen belangstelling voor de Tweede Kamer als die de opvattingen of het
optreden van Van Hall raken. Dat is het geval in 1848. Volgens de auteur mengt hij zich onder
de pseudoniem Olivarius actief in het debat over de herziening. Hij bepleit daarin het
evenwicht tussen het monarchale, het democratische en het aristocratische beginsel.
Vergaande versterking van de positie van de Tweede Kamer, die hij in gematigde vorm eerder
ook al had bepleit, vindt hij alleen aanvaardbaar bij gelijke versterking van de koninklijke
macht. Als lid van de dubbele Kamer constateert hij dat die met een indirect gekozen Eerste
Kamer uit de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen gerealiseerd is. Hij schaart zich
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achter prominente Kamerleden als Van Goltstein. Zij zien de herziening als een nationale
prestatie die wortelt in de Nederlandse geschiedenis.
Suttorp is goed doordrongen van de grote veranderingen ten gevolge van 1848; de
voormalige minister voelt zich in de vernieuwde Tweede Kamer niet erg op zijn plaats. De
dominante aanwezigheid van Thorbecke, de liberale meerderheid en de betrekkelijke
anonimiteit als Kamerlid passen slecht bij iemand die liever minister dan volksvertegenwoordiger is.
Colenbrander is in ‘1848’ en in Willem II nauw verwant aan de liberale traditie, hoewel
hem dat niet weerhoudt om De Bosch Kemper veelvuldig aan te halen. Hij neemt echter diens
kritische benadering van Thorbecke niet over. Die krijgt van Colenbrander een ‘in
Duitschland geschoolde geest [die] niet voldaan [bleef] bij de simpele herhaling waarin
Luzac en Donker zich trachten te vermeien (...). Zijn vrijmachtigheid zocht eigen
oplossingen’.113 Complementair aan deze verering is Colenbranders afkeer van Van Hall. Als
de minister in december 1847 zijn ontslag neemt, wijkt hij af van de interpretatie van Suttorp
die hij overigens trouw volgt. Colenbrander geeft op dat punt de voorkeur aan Van Rappard
die opmerkt: ‘Van Hall stelt er belang in, zich gaaf voor een volgende tijdvak te bewaren’, en
aan De Kempenaer die aan Luzac schrijft: ‘De Koning wil van een boven-Koning niet
hooren’. Zijn conclusie is niet zonder leedvermaak: ‘in 1848 zou van Hall een dergelijke
plaats aan een man van nòg hooger energie dan de zijne moeten inruimen’.114
De Bosch Kemper behoedt Colenbrander voor al te grote eenzijdigheid. Hij onderkent op
grond van de Geschiedenis van Nederland een invloedrijke ‘centrumspartij’ die, onder leiding
van Duymaer van Twist en Bruce, die een strikt parlementair toezicht voorstond op de
overheidsfinanciën. Ook heeft hij oog voor het zelfstandig optreden van de Kamers in 1848:
‘zij hebben belangrijke wijzigingen verkregen’, zoals de bescherming van het openbaar
onderwijs en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.
Bij Brugmans, Hans en Verkade staat Thorbecke in hoge achting al verschillen de drie studies
onderling aanzienlijk.115 Het boek van Brugmans besteedt de meeste aandacht aan het
politieke optreden van Thorbecke, mede omdat de geconstateerde tegenstelling tussen
geleerde en staatsman zich in de jaren veertig oplost ten gunste van de staatsman. De aandacht
voor de hoofdpersoon leidt voor de jaren veertig tot een clichématige weergave van de
verhouding tussen de ministers en de Kamers. ‘De ministers van voor 1848 waren echter niets
anders dan dienaren van de Kroon, hooge ambtenaren zonder politieke
verantwoordelijkheid’.116 De Kamer zelf komt er niet best vanaf. Bij de indiening van het
negenmannenvoorstel overheerste ‘vaderlandsche bedachtzaamheid, vermengd met een
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misplaatste deferentie voor den koning’. Na een afwijzende reactie van de regering was ‘het
pleit bij de angstvallige en zwaartillende kamer beslist. Met 34 tegen 21 stemmen’ werd het
niet verworpen maar terzijde gelegd.117
Hans is veel stelliger. Met enige wellust citeert hij Potgieter om de dieptreurige toestand in
Nederland tijdens de jaren ’40 te typeren. Dit kenmerkt de werkwijze van de auteur. De keuze
van de citaten en het eigen woordgebruik dienen vooral om de grootheid van Thorbecke te
onderstrepen en de zwakheid en valsheid van zijn tegenstanders te benadrukken. Ter
adstructie citeert Hans de bekende uitspraak van Thorbecke: ‘Vanwaar ontleent gij de lijst der
Nederlandsche beginselen? Uit herinnering? Met herinneringen regeert men zoo min, als men
den honger stilt met den maaltijd van gisteren’.118
Brugmans beschrijft 1848 gedetailleerd, maar de behandeling in de Tweede Kamer komt
niet aan bod. Het spreekt vanzelf dat Hans, met het nodige misbaar, verslag doet van de
manoeuvre om Thorbecke buiten het kabinet te houden: ‘is het geen stukje tragiek, dat deze
laatste phase volstreden werd zónder hem’?119 Het ministerie De Kempenaer-Donker
Curtius brengt het er bekaaid vanaf bij Brugmans: het ontbreekt aan ‘vormkracht’, terwijl
Hans vooral oog heeft voor zijn hoofdpersoon, ‘onder wiens leiding in luttele maanden tijd
aan de Regeering slag op slag werd toegebracht’.120 Het eerste kabinet onder leiding van
Thorbecke komt bij beiden min of meer uitvoerig aan de orde met heel veel aandacht voor de
organieke wetten. De Kamer moet het doen met een enkele mededeling over het oppositionele
gedrag van Groen van Prinsterer.
Verkade, die zijn boek in 1935 publiceert, kiest voor een heel andere benadering. De
verwarring over de opkomst van het nationaal-socialisme klinkt door in zijn eerste hoofdstuk.
Hij bepleit een ‘hernieuwde studie van de beginselen der richtinggevende leidslieden van de
verschillende politieke stromingen’, te beginnen bij Thorbecke. Verkade wil zo een bijdrage
leveren aan de verdediging van het parlementaire stelsel in de jaren dertig.121 De behandeling
van de ‘Liberale Monarchie met Volksvertegenwoordiging’ is dan ook niet bedoeld om een
nauwkeurige analyse te geven van het functioneren van de Tweede Kamer in de negentiende
eeuw. De relatie tussen koning en ministers, de taken van de regering, het belang van de ‘vrij
gekozen Volksvertegenwoordiging’ en de procedure rond de wetgeving worden uitvoerig
behandeld en laten terloops iets van de soms weerbarstige dagelijkse praktijk zien.
Vriend en vijand is het erover eens dat Duymaer van Twist een van de meest
vooraanstaande Kamerleden van zijn tijd is. Dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn
kwaliteiten, maar vooral aan het feit dat persoon en tijd (tot 1850) zo goed bij elkaar passen.
De onafhankelijke, beheerste en deskundige Van Twist krijgt alle kans in een Kamer die
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onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Daarom verschaft de studie van J. Zwart,
A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman 1809-1887, veel inzicht in het
functioneren van de Kamer voor 1848. Het feit dat Zwart veelvuldig gebruik maakt van de
boeken van De Bosch Kemper, Blok, De Bruijne en Japikse en Van Welderen Rengers helpt
er wel bij.122
Zwart toont aan dat de financiële oppositie, de groeiende groep tussen de regeringsgetrouwe conservatieven en de radicaliserende liberalen, voor een belangrijk deel de politieke
agenda in het vierde decennium bepaalt. Van Hall domineert tijdelijk het debat met zijn
financiële wetten en de negenmannen doen dit met een voorstel tot herziening, maar in de
jaren daaromheen zijn het Duymaer van Twist en zijn medestanders die voortdurend de druk
opvoeren om de comptabiliteit blijvend beter te regelen. Dat betekent een deugdelijke
begroting met alle inkomsten en uitgaven, een eind aan alle geheime fondsen en vooral een
repressief parlementair toezicht op rechtmatigheid en doelmatigheid van de overheidsfinanciën. Het moet de regering en de koning onmogelijk gemaakt worden een zelfstandige,
financiële politiek te voeren. Aangezien de grondwet niet voorziet in het noodzakelijke
instrumentarium, is een spoedige herziening noodzakelijk. Het initiatief van Thorbecke cum
suis komt wel aan deze wensen tegemoet, maar het gaat met de invoering van direct kiesrecht
te ver.
Deze groep blijft, na het besluit het negenmannenvoorstel niet in behandeling te nemen, de
noodzaak tot herziening links- en rechtsom onder de aandacht brengen. Als Bruce, een de
belangrijkste politieke geestverwanten en Kamervoorzitter van 1845-1847, in die periode een
voorstel tot herziening ontwerpt, doet hij dat met het oog op de nabije toekomst.123 Zwart zit
op sommige punten zo vast aan zijn bronnen dat hij die kritiekloos volgt. Zo concludeert hij
gehoorzaam dat de periode van 1845-1847 politiek onvruchtbare jaren zijn geweest. Het
onlogische resultaat van deze stilstand is de volledige breuk tussen regering en middenpartij
die in 1847 manifest wordt tijdens de behandeling van de begroting en de kieswetten. ‘Heel
diplomatiek schoof de verenigd optredende oppositie van liberalen en gematigden drie
Kamerleden uit de middenpartij naar voren, Van Rosenthal, Van Goltstein en Van Twist, om
de regering hun stelselmatige tegenstand aan te kondigen’.124
Het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In maart 1848 beleeft deze oppositie heel
kortstondig haar finest hour als zij op uitnodiging van de koning met een op het ontwerp van
Bruce gebaseerd plan ontwerpt dat de steun krijgt van de ‘overgrote meerderheid’ van de
Kamer. Maar één dag later benoemt de koning de uit louter liberalen bestaande staatscommissie en zijn de kansen verkeken. Zwart constateert een beetje zuur ‘dat in tijden van
spanning de kleine maar aaneengesloten extreme groepen naar voren dringen, daar de grotere
gematigde groepen een straffe organisatie en een doortastende leiding ontberen’.125
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Hij voegt weinig toe aan het al bekende beeld van de Kamer in 1848. De onzekerheid, de
druk van de koning en de dreigende internationale omstandigheden zorgen voor een spoedige
aanvaarding van wat de ‘overgrote meerderheid’ in maart zeker verworpen zou hebben. Hij
ziet wel heel scherp de gevolgen voor de middenpartij. Haar streven naar een goed geregelde
comptabiliteit is ingehaald door de volledige ministeriële verantwoordelijkheid. Dit betekent
haar einde. ‘Een groter deel der oude middenpartij bewoog zich langzaam maar zeker de
conservatieve kant uit. Een ander, kleiner deel oriënteerde zich meer naar de liberale kant, met
behoud evenwel van haar zelfstandigheid’.126
Over het functioneren van de direct gekozen Kamer meldt Zwart alleen dat de oude
generatie van liberalen, die in 1848 het heft in handen genomen had, nu te maken krijgt met
‘de heetgebakerde, doctrinaire jongeren, die zich schaarden rond de uitgestoten Thorbecke’,
die kil en superieur de vaderlandse politiek gaat beheersen.127
Een charmant kenmerk van herdenkingsbundels is de waarschijnlijkheid dat scribenten elkaar
tegenspreken. In Valkhoff, Grondwet en maatschappij in Nederland 1848-1948 gebeurt dat in
ruime mate. Scholten opent in ‘De maatschappelijke en politieke achtergrond’, met: ‘Eigenlijk
speelt de buitenlandse invloed slechts een zeer ondergeschikte rol. In het binnenland was alles
rijp geworden voor de wijziging in het staatsbestel’.128 Twee bijdragen verder beweert Van der
Goes bijna het tegenovergestelde: ‘De revolutie van 1848 is een internationaal feit geweest, en
ook haar oorzaken waren internationaal’.129 Iets verderop bekijkt Rüter het weer iets anders.
Hij beweert, ‘dat het totstandkomen van deze grondwet toch min of meer heen aan een los
geval [hangt] en dat haar voortbestaan allerminst zeker was’.130 Het is een driestar die tot op
heden herkenbaar blijft.
Jammer genoeg zijn de auteurs van de bundel veel minder uitgesproken over de Tweede
Kamer. Voor Scholten is de opkomende burgerij de dragende kracht achter de gebeurtenissen,
terwijl Verberne 1848 belicht vanuit de politieke stromingen waarin de indeling van Zwart
duidelijk te herkennen is.131 De inhoud van de herziening is voor Van der Goes het
belangrijkste; dit tegenover Verkade, bij wie Thorbecke de eerste plaats inneemt.132
Rüter is tevens de auteur van het informatieve ‘1848’ dat oorspronkelijk als een meerdelig
stuk gepubliceerd is in het Haarlems Dagblad. Het is modern want het verenigt inzichten van
meerdere contemporaine auteurs, de bewieroking van Thorbecke blijft achterwege en het lijdt
niet een eenzijdig liberale interpretatie van gebeurtenissen na de herziening. Het besef van de
ernstig zieke koning Willem II, die klem zit tussen zijn impopulaire opvolger en een Kamer
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die hij het initiatief niet helemaal toe durft te vertrouwen, is goed invoelbaar.133 Over de
Tweede Kamer wordt alleen gemeld, dat de koning bij herhaling de Staten-Generaal op ‘zeer
krachtige wijze de teugels’ doet voelen.134
Tussen 1955 en 1978 verschijnt een drietal overzichtsstudies die lang doorklinken in latere
publicaties. Het zijn: de bijdrage uit 1955 van Brugmans aan de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, het handboek De Lage Landen 1780-1940 van Kossmann dat in 1976 verschijnt
en het boek Rondom 1848 van Boogman dat in zijn eerste versie deel uitmaakt van de nieuwe
Algemene Geschiedenis der Nederlanden die vanaf 1977 verschenen is. Tersluiks verschijnt in
1958 in Tijdschrift voor Geschiedenis, het artikel van C.W. de Vries, ‘Politieke invloeden op
de grondwetsherziening 1848’, met een veel aangehaald, feitelijk overzicht van de gang van
zaken in het betreffende jaar.135
Brugmans plaatst de herziening nadrukkelijk in haar tijd. Het min of meer gedwongen
aftreden van de ministers Beelaerts van Blokland en Van den Bosch in 1839 is een ‘eerste
fundament (...) voor de staatkundige ministeriële verantwoordelijkheid’. Ministers waren
onder koning Willem I zeker geen commiezen ‘die eenvoudig de van hogerhand komende
bevelen hadden uit te voeren; de Koning luisterde gaarne naar hun adviezen en volgde deze
vaak op’.136 Het recht van amendement verschijnt enkele jaren later, als de Kamer minister
Rochussen dwingt zijn wetsontwerp op de Rekenkamer aan te passen. ‘Het trekt overigens de
aandacht, dat de Tweede Kamer hier langs indirecte weg een amendementrecht uitoefende
vóórdat de grondwet haar dit had toegekend’.137 Aan het negenmannenvoorstel wordt beperkte
betekenis toegekend: vooraf is al duidelijk dat het om bekende redenen niet aangenomen kan
worden. Wel zet Brugmans zich af tegen de suggestie van Potgieter dat het alom kommer en
kwel is. Er is juist een opleving zichtbaar in het economisch denken, op het terrein van de
cultuur en in het politieke debat.138 1848 is wel heel belangrijk maar de rol van de Tweede
Kamer wordt beperkt tot de veranderingen die zij in de ontwerpen weet aan te brengen.
Kossmann brengt in zijn Lage Landen, verschenen in 1976, eigen accenten aan. Allereerst
ontzegt hij het decennium voor 1848 vrijwel alle levenskracht. De herziening van 1840 is een
‘haastig intermezzo’. Het is een tijd van ‘berustende wanhoop waaruit soms schijnbaar
roekeloze besluiten voortkomen’;139 een periode van grote economische en sociale misère die
echter minder in de belangstelling staat dan de financiële zorgen. Het optreden van de Kamer
wordt dan ook vanuit die optiek bekeken: na de geslaagde sanering van de overheidsfinanciën
door Van Hall blijft het geldelijk beheer de grootste zorg van de financiële specialisten en dus
van de moderaten, zoals Kossmann hen noemt. Zij vormen de belangrijkste groepering met
133
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hun streven naar een gematigde herziening die vooral zorgvuldige controle van de financiële
middelen moet garanderen. Ze worden geflankeerd door de doctrinaire liberalen, enkele
antirevolutionairen en de rooms-katholieken. Kossmann relativeert het negenmannenvoorstel
met de opmerking dat het publiek er niet heftig op reageert.140
1848 krijgt een evenwichtige behandeling vanuit een breder kader. Het is een min of meer
onverwacht incident maar wel van fundamenteel belang. ‘Eindelijk, na een soms latente, soms
acute crisis van zeventig jaar, slaagde de Nederlandse gemeenschap erin zich bij de feiten aan
te passen. (...) Zij vond een nieuw evenwicht dat bijna een eeuw stand hield’.141 Maar ook hier
ontbreekt een inkijk in het functioneren van de Kamer. In 1981 nuanceert Kossmann in een
artikel 1848 dat wel een cesuur is, ‘maar geen die toentertijd politiek, economisch of cultureel
diep werd verwerkt’.142
Kossmann hanteert een culturele typering van de decennia na de herziening, waardoor de
overgang in politiek opzicht vloeiender wordt. Het politieke bedrijf beschrijft hij vooral vanuit
de stand die de Kamers en ministeries bevolkt. Het zijn juristen die ‘buiten staat waren om de
tegenstellingen tot waarlijk politieke proporties te vergroten. Verreweg de meeste aandacht
ging naar de juridische aspecten van de materie’ en daarmee is de continuïteit in optreden na
de herziening een vanzelfsprekend gegeven.143 Om het functioneren van de Tweede Kamer
duidelijk te maken, introduceert Kossmann de ‘kernen van politieke wil, waaromheen zich, in
een spel van aantrekking en afstoting, individuen heen en weer bewogen’.144 De belangrijksten
zijn Thorbecke en Groen van Prinsterer, met een nadrukkelijke vacature op de conservatieve
positie. Conservatieven zijn er wel, maar ze zijn onvruchtbaar en niet creatief.
Deze ‘kernen van politieke wil’ spelen ook een hoofdrol in het artikel van Wels en Wolters
uit 1979.145 Daar fungeren zij als hulpmiddel bij het onderzoek naar het stemgedrag van de
Kamerleden in 1849. De resultaten van deze nieuwe benadering bevestigen de driedeling van
het politieke krachtenveld, zoals die door tijdgenoten al is waargenomen. In een later artikel
gaat Wels nader in op de continuïteit in het politieke bestel rond 1848.146 Hij stelt dat de
liberalen nog te weinig ervaring hebben met het representatieve stelsel. ‘De politieke elite was
daardoor in staat haar posities te handhaven nadat ze een kleine groep nieuwelingen in haar
midden had opgenomen’.147 Er is wel een nieuw kiesstelsel, maar bepaald geen nieuwe elite.
Boogman daarentegen ziet 1848 veel meer als een riskant incident. Daarmee pakt hij de
draad van Rüter weer op. Hij beleeft de jaren veertig als het decennium van de nationale
identiteitscrisis die haar dieptepunt beleeft na het echec van het negenmannenvoorstel. Een
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herziening zit er niet meer in, een nieuw wetboek van strafrecht lijdt schipbreuk en de
kiesrechtkwestie zit muurvast. ‘Het is een onmiskenbaar feit dat de binnenlands-politieke
ontwikkeling na de nederlaag van de negenmannen volslagen in het slop geraakte’.148
Boogman heeft met zijn aandacht voor de verschillende politieke stromingen de aanduidingen
min of meer geijkt: liberalen ter linkerzijde, de conservatief-liberalen in het midden en de
conservatieven aan de rechterkant met verder nog enkele antirevolutionairen en de roomskatholieken. Wel heeft Boogman een wat ambivalente waardering voor de door velen
verguisde Van Hall. Hij noemt hem een ‘begenadigd tacticus’, een ‘meester in het
compromis’ en ‘de bijna geniaal-handige’ minister die met zijn leningwet slaagde waar zijn
voorgangers gefaald hadden.149 Wat intrigeert, is dat Boogman wel het belang van de
ingevoerde strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid van 1840 erkent, maar er bij de
behandeling van de jaren veertig niet op terugkomt. Hij heeft blijkbaar het toen nog recente
artikel van Bornewasser, ‘Ministeriële verantwoordelijkheid voor en na 1848’, misschien wel
gelezen maar niet verwerkt. Bornewasser toont met voorbeelden aan dat de afhankelijkheid
van de individuele ministers van de Kamer sterk toegenomen is. Zij waakt ervoor dat nieuwe
Koninklijke Besluiten niet in strijd zijn met enige wet. ‘De vrees dat de verantwoordelijke
minister hierdoor een gemakkelijke prooi zou zijn van de angstvallig voor haar rechten
wakende Kamer, heeft dan ook menige ministerraadsvergadering beheerst’.150 Daarom noemt
Bornewasser de verandering in verantwoordelijkheid bij voorkeur de invoering van de
individuele verantwoordelijkheid van de ministers.151
Het door Boogman met kleur vertelde verhaal van de herziening, dat weinig te bieden heeft
over de Tweede Kamer, eindigt in de conclusie dat de nieuwe grondwet de liberalen in de
schoot geworpen is. Het is een prematuur en kwetsbaar bezit, aangezien de positie van
Thorbecke en zijn liberalen nog jarenlang zwak is. Ze zijn afhankelijk van de roomskatholieken en het gevaar van reconstructie is altijd dichtbij.152 Het duurt maar liefst tot 1868,
voordat de herziene grondwet alle crises heeft doorstaan en verder niet meer in gevaar komt.
In 1977 verschijnt Figuren en Figuraties, een bundel geschreven door de medewerkers van
Boogman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. De bijdragen van Von Santen, Blok en
Hooykaas hebben direct of indirect betrekking op de Tweede Kamer rondom de herziening
van 1848.153 De invloed van Boogman is evident. Von Santen concludeert dat de ingrijpende
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grondwetsherziening wel de fundamenten gelegd heeft voor een nieuw politiek bestel, maar
dat ‘maakte geen eind aan de ingewortelde en moeilijk te overwinnen afkeer van partijen, die
zelfs de geringste aanzet tot politieke organisatie al voor ‘Jacobinisme’ aanzag’.154 Een
herziening die dus zijn tijd vooruit is.
Blok, specialist op het gebied van kiesstelsels en verkiezingen, herhaalt op de eerste
pagina, met een verwijzing naar Boogman, dat de herziene grondwet opgedrongen is. De
verdere behandeling van de nieuwe kieswet is vooral feitelijk en geeft weinig inzicht in het
functioneren van de Kamer. Dat gebeurt wel in zijn Stemmen en kiezen. Zo behandelt de
Kamer in 1842 voor de tweede keer een wetsvoorstel over het kiesrecht. Er is veel
commentaar maar minister Schimmelpenninck van der Oye antwoordt ‘dat de bestudering van
de processen-verbaal van de vergaderingen van de afdelingen hem geen voldoende aanleiding
heeft gegeven de voorgestelde ontwerpen van wet op belangrijke punten te wijzigen’.155 Het is
een aanwijzing voor het feit dat het recht van amendement dan wel niet bestaat, maar dat er
wel mee geoefend wordt. De Kamer wordt bij Blok nooit een karikatuur: het echec van het
negenmannenvoorstel leidt niet tot een apathische vergadering maar stimuleert de discussie
die bijdraagt aan de Schets van Bruce. Het vastlopen van het bestel is niet zozeer het gevolg
van een niet functionerende Kamer als wel van ‘de behoudende hardnekkigheid van de
regering en vooral de koning’.156 Ook in 1848 weet de Kamer zijn invloed te doen gelden op
de bepalingen over het kiesrecht. Minister Donker Curtius haalt zijn directe verkiezing van de
Tweede Kamer binnen ten koste van een indirect gekozen Eerste Kamer onder andere
bepalingen dan eerst voorgesteld. In zijn conclusie stelt Blok dat het directe kiesrecht terecht
is ingevoerd, maar dat het hele complex van verkiezing en vertegenwoordiging ‘op bepaalde
punten misschien een te modern resultaat heeft opgeleverd’.157
De Gelder heeft een afzonderlijke studie gewijd aan het negenmannenvoorstel dat het
schibbolet is van de parlementaire geschiedenis in die tijd.158 Twee mythes die even chronisch
als eenzijdig zijn, worden ontrafeld en weerlegd. De eerste betreft de suggestie dat de Kamer
er niet van wilde weten en het voorstel om die reden niet in behandeling wilde nemen. Naar
aanleiding van de schriftelijke voorbereiding, waarbij de voorgestelde wijzigingen
afzonderlijk zijn besproken, stelt De Gelder: ‘volledige ministeriële verantwoordelijkheid
achtte men geheel vanzelfsprekend en de koninklijke onschendbaarheid hoefde dan ook niet
in de grondwet te worden vastgelegd’.159 Vervolgens duurt de plenaire beantwoording van de
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vraag of het voorstel in behandeling genomen moet worden vijf dagen, waarin 53 sprekers het
woord voeren. Die duur is onmogelijk uit te leggen als het bewijs van onverschilligheid en
conservatisme.
In de tweede plaats nuanceert De Gelder het regeringsstandpunt. Het is waar dat minister
De Jonge van Campensnieuwland namens de regering verklaart dat zij de noodzaak tot
herziening ontkent; dat zij gekant is tegen de liberale strekking ervan en dat zij de Kamer
ontraadt het voorstel in behandeling te nemen. Maar De Gelder laat ook zien dat er binnen de
regering verschillend is gedacht over onderdelen van het voorstel. Van Hall en Baud horen tot
de linkervleugel met Van Zuylen en De Jonge van Campensnieuwland in het midden en, tot
verbazing van de auteur, met de niet als zodanig bekend staande Schimmelpenninck van der
Oye in het conservatieve kamp. De koninklijke dominantie houdt deze verschillen niet alleen
binnenskamers maar onderdrukt die ook door de gevraagde loyaliteit. ‘Juist deze loyaliteit met
de vorst maakte van de regering een conservatief blok, ondanks uiteenlopende meningen
onder de ministers’.160 Het respect bij de medewerkers van Boogman voor de oude Kamer is
evenredig aan de aandacht die zij eraan besteden. Het leidt alleen niet tot de vraag of de
herziening wel zo prematuur is. Dat is merkwaardig.
De echte tegenstem in dit gevarieerde koor komt van De Wit met onder andere De strijd
tussen aristocratie en democratie in Nederland, uit 1965 en Thorbecke en de wording van de
Nederlandse natie, dat in 1980 verschijnt. Hier is geen sprake van kiezen tussen
geleidelijkheid of spontaniteit, tussen hele en halve liberalen of moderaten, maar een breed
verlopende reactie die geïnstigeerd is door de aristocraten met hun drang om verloren invloed
op slinkse wijze te herwinnen. Deze aristocraten, die tijdens de patriottentijd en de Bataafse
Republiek veel van hun macht hebben verloren, weten die onder koning Willem I geleidelijk
aan terug te winnen. Maar gelukkig zijn er liberalen met Thorbecke om die reactie te keren:
zij vormen de ‘liberale branding’ in een overwegend ‘conservatief getij’.161
De Wit constateert in gedreven bewoordingen tijdens de jaren veertig een conservatieve en
antipapistische reactie, waarbij de scheidslijn tussen vooruitgang en behoud niet ergens door
een ondefinieerbaar midden loopt, maar tussen de gideonsbende van de liberalen en alle
andere stromingen.162 De keursteen is het debat over het stem- en kiesrecht dat het
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onderscheid aangeeft tussen liberalen aan de ene en de verzamelde gouvernementele en
oppositionele conservatieven aan de andere kant.163
Dit zet de toon voor zijn interpretatie van 1848. Het eerste initiatief van de koning, de
uitnodiging aan de Tweede Kamer, is zonder enige betekenis. ‘Daar zij [de conservatieve
leden] geen ideologie hadden, konden zij niets doen’.164 Vervolgens is het intermezzoSchimmelpenninck een riskante episode omdat het een conservatieve poging is ‘om achter het
liberale gezicht van Schimmelpenninck hun doel te bereiken’.165 Als de herziening daarna
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer alsnog spaak dreigt te lopen, is het verzoek om
ontslag van Donker Curtius ‘hoog spel (...) en een meesterlijke zet’.166 Pas met de aanvaarding
van de nieuwe grondwet ‘week het dode verleden’.167
Het optreden van Thorbecke als Kamerlid in 1849 interpreteert De Wit op dezelfde manier.
Het is geen zoeken naar nieuwe vormen, maar een poging om het zwakke ‘liberale
bouwseltje’ te beschermen door het tempo zo hoog mogelijk te houden. Dat dit rancuneus
genoemd is, is alleen maar ‘een typische De Bosch Kempervoorstelling’.168
Ondanks de bijdragen vanuit verschillende disciplines is de aandacht voor de Nederlandse
politieke geschiedenis van de negentiende eeuw na ongeveer 1980 verflauwd. Aerts
constateert dat met Stuurman, Wacht op onze daden (1992), Te Velde, Gemeenschapszin
(1992) en Van Sas met een reeks artikelen in De metamorfose van Nederland (tenminste twee
decennia tot 2004) de belangstelling weer opleeft.169 Andere, grootschalige bewijzen daarvoor
zijn de NWO-programma’s ‘De Natiestaat’ en ‘Parlementair en partijdig’ met Te Velde en het
Amsterdams-Utrechtse onderzoeksproject naar politieke restauratie en reconstructie van De
Haan.170
Volgens Aerts opent Stuurman de rij met zijn Wacht op onze daden, dat een bevlogen boek
is met een duidelijk thema: de bijdrage van het liberalisme aan de vernieuwing van de
Nederlandse staat. Die is volgens Stuurman niet mis te verstaan. Het liberalisme is in de geest
aanwezig tijdens de patriottentijd aan het eind van de achttiende eeuw, het is in 1848
verantwoordelijk ‘voor het definitieve einde van het ancien régime’ en voor het ‘einde van een
gehele politieke cultuur’ en het heeft de basis gelegd voor de uiteindelijke vestiging van de
pacificatie-democratie.171
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Met de constatering van Aerts dat met Stuurman de aandacht voor de negentiende eeuw
weer opleeft, ziet hij het boek van Spoormans ‘Met uitsluiting van voorrecht’. Het ontstaan
van de liberale democratie in Nederland uit 1988 over het hoofd.172 Het boek bevat de
‘geschiedenis van de democratisering in Nederland, die begint rond 1780 en eindigt met de
invoering van het algemeen kiesrecht in 1919’.173 In beide studies speelt het liberalisme de
hoofdrol. Stuurman beperkt zich tot korte, kenmerkende episoden, waarin het liberalisme een
wezenlijke ontwikkeling doormaakt of een grote bijdrage levert.174 Spoormans volgt de
liberalen tijdens de negentiende eeuw op de voet. Het stelt hem in staat om te letten op wat er
aan het spectaculaire succes van 1848 voorafgaat en vooral om te zien waar het snelle, liberale
succes toe leidt. In navolging van Brugmans ziet hij een continuüm vanaf 1840 tot na 1870 en
noemt hij de periode: ‘een conservatief-liberaal getij met een liberale onderstroom’.175 In zijn
bespreking van de jaren veertig volgt Spoormans de verschillende politieke stromingen die
zich vormen of hergroeperen. Eerst valt de oppositie uiteen door de herziening van 1840. De
katholieken worden uit de oppositie losgeweekt door de koning en de Amsterdamse
kooplieden voegen zich weer in het gelid door de benoeming van Van Hall en zijn sanering
van de overheidsfinanciën. Een ‘handvol principiële opposanten’ wordt de kern van de
thorbeckiaanse liberalen met een programma en aanhang die sterke overeenkomsten vertonen
met de patriotten uit de achttiende eeuw.176 Spoormans heeft oog voor de constitutionele
dynamiek in de Kamer: liberalen, rooms-katholieken en zelfs conservatief-liberalen komen in
1847 weer in beweging in hun streven naar een substantiële grondwetsherziening.
In het verslag over 1848 is veel Boogman verwerkt en dus komen alle belangrijke
gebeurtenissen waarin de Kamer een rol speelt aan de orde. Voor de manier waarop de Kamer
geopereerd heeft, is echter nauwelijks aandacht. Het oordeel van Spoormans over 1848 is
genuanceerd. Het is een liberale overwinning maar, zo stelt de auteur, ‘een gewonnen slag om
de volksvertegenwoordiging is nog geen overwinning in de oorlog om de politieke macht.
Veel lastiger blijkt het voor de liberalen om door te dringen tot regeringskringen en
staatsdienst.177 Veel ministers en de belangrijkste ambtenaren blijven afkomstig uit de adel en
de grootburgerij. En, zo stelt Spoormans, de liberalen hebben ook hun sociaal en economisch
programma nauwelijks kunnen realiseren: het blijkt bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om de
voorrechten van de Nederlandsche Handel-Maatschappij op korte termijn af te schaffen.
Evenmin lukt het om de armenzorg uit de handen van kerken en particuliere instellingen over
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te hevelen naar de staat en ook de modernisering van het belastingstelsel blijkt een zaak van
lange adem.178
Het is duidelijk: Spoormans ziet de Tweede Kamer niet als het belangrijkste forum waar de
politieke modernisering gestalte krijgt. Het zijn de adel, de grootburgerij en de burgerij,
gegroepeerd in conservatieven, liberalen en conservatief-liberalen met in de marge de
democraten, die binnen en buiten het parlement de strijd aangaan rond actuele thema’s. Zo
krijgt de liberale democratie langzamerhand haar gestalte.
Zo benadert Stuurman deze periode niet. Het gaat hem om de hoofdmomenten van het
liberale optreden 1848 is er één van in deze ‘lange negentiende eeuw’ en die krijgen alle
aandacht.179 Stuurman toont voor het eerst aan dat conservatief denken tot 1848 vooral
evenwichtsdenken is.180 De koning, die het monarchale element vertegenwoordigt, dient in
balans te zijn met de ‘democratische’ Tweede Kamer. De aristocratische Eerste Kamer
fungeert als het schild dat de koning beschermen moet tegen een opdringende Tweede
Kamer.181 Hiertegen komt het liberalisme in het geweer. Het verloop van de gebeurtenissen in
1848 komt uitvoerig aan de orde, waarbij vooral Donker Curtius gerehabiliteerd wordt. Hij is
in staat om in te schatten op welke punten aanpassingen nodig zijn in de herzieningsvoorstellen en verdedigt die bijna altijd bekwaam. Donker is daadkrachtig en bereid om
onorthodoxe wegen te bewandelen als de herziening gevaar dreigt te lopen.
De conclusies zeggen veel over de verdiensten van de liberalen en over de betrokkenheid
van de auteur: ‘Het jaar 1848 betekende een breuk in de politieke cultuur. In plaats van
oligarchische vadsigheid kwam er een voorwaartse beweging in de politiek die door de
conservatieven wel afgeremd maar niet werkelijk tot staan gebracht kon worden’, en:
‘Daarmee kwam een einde aan een gehele politieke cultuur. De taal van Montesquieu, de
verhandelingen over de juiste verhouding tussen monarchie, aristocratie en democratie, de
verwijzingen naar de schrijvers uit de klassieke oudheid, dat alles verdween om niet meer
terug te keren’.182
Deze bijzondere helderheid heeft ook nadelen. In de eerste plaats is er weinig aandacht voor
het dagelijks functioneren van de Tweede Kamer. Verder vallen andere gebeurtenissen in het
niet, zoals blijkt uit de behandeling van Van Halls leningwet en het negenmannenvoorstel.
Van Hall is de ‘als vagelijk liberaal’ bekend staande minister van Financiën die zich beperkt
tot de ‘sanering van de financiële chaos’, maar ‘tot verdergaande politieke hervormingen’ is
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‘hij echter niet geneigd’.183 De sanering wordt tot nog beperkter proporties teruggebracht door
te wijzen op de vele kritische reacties op de onevenredige belasting van de middenklassen en
de dito reacties van de Arnhemsche Courant en het Handelsblad.
De parlementaire behandeling van het negenmannenvoorstel moet het met één alinea doen.
Die leidt er alleen maar toe dat de grote meerderheid van de Kamer steeds geïsoleerder komt
te staan in het land. Eind 1847 is de ‘sfeer van verharding van de politieke immobiliteit’ zo
drukkend dat er, volgens Stuurman, slechts twee Kamerleden stemmen voor een motie ten
gunste van de grondwetsherziening.184
De Tweede Kamer krijgt in het grote en boeiende hoofdstuk over 1848 een rol toebedeeld
die nauwelijks afwijkt van het bekende beeld. Vanzelfsprekend komt de ommezwaai van
koning Willem II op 13 maart aan de orde, maar het feit dat de Kamer in drie dagen met een
lijst van hoofdpunten voor de herziening komt, blijft ongenoemd. Voor de parlementaire
behandeling van de herziening heeft Stuurman slechts één alinea nodig. Hij constateert daarin
dat na het dreigement van Donker Curtius en de druk van de koning sommige ontwerpen
‘slechts met geringe meerderheden’ zijn aanvaard.185 Het functioneren van de nieuwe Kamer
komt niet meer aan de orde.186 Stuurman legt de verdere vernieuwing van de Nederlandse staat
in handen van S. van Houten. Die is in 1848 nog maar 12 jaar oud.
Van Sas, ook genoemd door Aerts, gaat met zijn artikelen een eigen weg naast die van de
adepten van de politieke cultuur. Hij betoont zich, evenals Spoormans en Stuurman, een
voorstander van een lange negentiende eeuw van staats- en natievorming die geleid heeft tot
de eenwording van Nederland. In die periode wordt het politieke bestel in fasen vormgegeven:
van de stichting van de eenheidsstaat in 1798 tot de vestiging van de parlementaire democratie
in 1917 en 1919.187 Een belangrijke episode is de periode van 1828 tot 1848, waarin het
liberalisme in zijn verschillende varianten eerst onder woorden wordt gebracht, vervolgens het
constitutionele debat overneemt om tenslotte de grondwet in 1848 te herschrijven.188 Wat Van
Sas vooral doet, is 1848 verbinden met die liberale articulatieperiode rond 1830. Toen is ‘het
hele pakket aan ‘free institutions’ vastgesteld dat typerend is voor een volwaardig en
doeltreffend constitutioneel bestel’.189 In die periode vormen zich de beide hoofdstromen van
het Nederlandse liberalisme: een linkerzijde met De Kempenaer, Luzac en Donker Curtius en
183
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een gematigde vleugel met ‘een authentiek constitutioneel standpunt’ rond Van Hall, Den Tex
en anderen.190 Vanaf dat moment is het constitutionele debat niet meer verstomd. De
herziening van 1840 is in deze benadering van belangrijke betekenis en het negenmannenvoorstel bepaald geen steen in een roerloze vijver. Het voorstel draagt juist bij aan de
discussie die al gaande is en niet zonder hartstocht wordt gevoerd. De belangrijkste
deelnemers zijn De Gids, de oppositionele pers en de regeringsgetrouwe H. Box die met zijn
Staatkundige brieven het koninklijke beleid verdedigt.
1848 blijft bij Van Sas wel een verrassing maar niet een onverwachte of onaangekondigde.
De opmaat komt vanuit het buitenland maar het resultaat is wel degelijk door en door
inheems. 1848 is, in de beeldspraak van Van Sas, de verzilvering van langdurig opgespaard
constitutioneel kapitaal en geen voorlijk incident, zoals Boogman het zag.191 Van Sas wijst op
verschillende signalen en bewijzen om dit ondersteunen. Al in 1845 is Thorbecke ervan
overtuigd dat er over de noodzakelijkheid van verandering geen meningsverschil bestaat,
alleen over het tempo.192 Verder is de eerste directe verkiezing een bevestiging van de
herziening die daarna nooit meer ernstig ter discussie is gesteld of teruggedraaid.193 Welke rol
de Tweede Kamer in deze periode precies heeft gespeeld, blijft op de achtergrond. Van Sas
constateert wel dat de behandeling van het negenmannenvoorstel in 1845 duidelijk maakt dat
‘van de zittende volksvertegenwoordigers niet veel te verwachten’ is.194 Evenmin komt de
feitelijke behandeling van de herzieningsvoorstellen door de Tweede Kamer aan de orde.
Daarmee stelt hij impliciet de vraag in hoeverre de Kamerleden deel genomen hebben aan dat
bredere constitutionele debat. Van Sas is uitgesproken over de invloed van Thorbecke op de
parlementaire ontwikkeling na de herziening. Persoonlijk heeft deze ‘de ontwikkeling van het
systeem van 1848 tot zijn dood toe bewaakt en begeleid’.195 Hoe hij dat heeft gedaan valt
buiten het bestek van zijn bijdrage aan De eeuw van de Grondwet.
Drentje heeft met zijn Thorbecke. Een filosoof in de politiek een rijk boek geschreven. De
titel is even kort als duidelijk: Thorbecke is een idealistisch filosoof die niet de wijsbegeerte
verruild heeft voor de politiek, maar als filosoof de politiek gestalte heeft gegeven.
In Drentjes genuanceerde beschrijving van de jaren veertig zijn de invloeden van Van Sas
en zelfs Boogman waarneembaar. Met Van Sas is Drentje van mening dat het liberalisme al in
de jaren ’30 zijn vorm heeft gekregen, maar hij rekent daar de kring rond Van Hall niet bij.196
Drentje is sterk in zijn analyse van het thorbeckiaanse liberalisme dat Nederland weer in een
Europees tempo van ontwikkeling wil brengen. Actief staatsburgerschap, waarin de
middenklassen en godsdienstige minderheden kunnen participeren, direct kiesrecht dat de
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ontwikkelde burgers eigenaar maakt van de vertegenwoordiging en een rationeel bestuur met
ministeriële verantwoordelijkheid, zijn de belangrijkste bouwstenen voor de noodzakelijke
herziening die Thorbecke met zijn negenmannenvoorstel nastreeft. Hij en zijn bondgenoten
verwachten geen aanvaarding maar een schokeffect dat een publieke stroomversnelling van de
herziening zal veroorzaken.197 ‘Met zijn optreden in de Kamer zette hij de Nederlandse
politiek, meer dan menigeen lief was, bewust in een Europees spanningsveld’.198 De weergave
van de reactie van de Kamer is stereotiep: na het niet in behandeling nemen van het voorstel
raakt de politiek opnieuw in een impasse.
Dat geldt ook voor het verhaal over de Kamer van 1848.199 De herziening komt slechts aan
de orde vanuit het perspectief van Thorbecke die gruwt ‘van dat gechicaneer van
regeringszijde om de grondwet erdoor te krijgen’.200 Voor de nieuw gekozen Tweede Kamer
heeft Drentje niet veel aandacht. Hij acht Donker Curtius niet in staat om de liberale politiek
met gezag te verwoorden. Het optreden van Thorbecke noemt Drentje onbuigzaam maar hij
ontkent persoonlijke motieven. Thorbecke wil alleen meewerken aan de uitwerking van de
grondwet zoals die hem bij het opstellen ervan voor ogen heeft gestaan. Drentje constateert
dan dat ‘dit soort oppositie (...) het ministerschap onvermijdelijk’ maakt.201
Aandacht voor de Kamer is er wel bij Te Velde en De Haan en andere auteurs die zich richten
op de politieke cultuur, zoals die vormgegeven is door de liberalen onder leiding van
Thorbecke. Het is een complex begrip. Het gaat over ‘de vormen in de politiek en de vorm
van de politiek’.202 Dat betreft niet alleen de inhoud, maar ook de stijl, de vorm, de spelregels
en de afbakening van wat de politiek is. Maar daarmee houdt het onderzoeksgebied niet op,
ook de omliggende gebieden als partijen, pers, verenigingen en manifestaties horen erbij.
Samen bepalen zij de openbare ruimte of sfeer.203
De gemeenschappelijke basis van de onderzoekers van de politieke cultuur is de
overtuiging dat de herziening en het aantreden van Thorbecke een omslag in die cultuur
inluiden. Het openbare debat wordt het brandpunt tussen direct gekozen, onafhankelijke
volksvertegenwoordigers en de regering met de onschendbare koning als het centrum.204 Zij
bepalen in de jaren na 1848 wat politiek is en zij stellen de regels van het debat opnieuw vast.
De deelnemers dienen onafhankelijk te zijn, over zelfbeheersing, kennis van zaken en
beschaving te beschikken.205 De opkomende middenklasse beschikt over deze kwaliteiten, in
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tegenstelling tot de conservatieven met hun voorkeur voor geheimhouding en persoonlijke
banden, en de democraten die het ontbreekt aan het vereiste niveau.206
Een sprekend voorbeeld, met een eigen accent, is De Haan met Het beginsel van leven en
wasdom. Het accent plaatst hij op de stelling dat het bij de herziening gaat om ‘een
opeenvolging van verschillende vormen, die ieder bijdroegen aan de constitutie’.207 1848 is
een vormexperiment dat een nieuwe politieke ruimte creëert die enkele decennia nodig heeft
om ingedeeld te worden. Het gaat vooral om de introductie van nieuwe politieke vormen die
een radicale verandering van het politieke bestel impliceren. Voortaan is het parlement het
centrum van het politieke debat. De strijd gaat vooral over het lager onderwijs en de
armenzorg, omdat op die terreinen uitgemaakt wordt waar het politiek zwaartepunt ligt: bij de
staat of bij de burgerlijke maatschappij.208 Het betekent de heruitvinding van de moderne
politiek die, na een kortstondige bloei tussen 1780 en 1800, nu als ‘constitutionele politiek’
haar hoogtij beleeft.
De liberalen zijn ook bij De Haan de drijvende kracht achter 1848. Zij weten de klippen
van het verfoeide particularisme en provincialisme en van de verdachte volkssoevereiniteit of
democratie te omzeilen. De herziening luidt de tijd in van constitutionele, hoge of hete
politiek die gedomineerd wordt door de liberalen. In deze fase worden de politieke regels
vastgesteld die het bestel stabiliseren en de verschillende groepen integreren.209
Te Velde is de belangrijkste godfather van het onderzoek naar de politieke cultuur die de
liberalen onder leiding van Thorbecke vanaf 1848 opnieuw vormgeven.210 Bij hem is 1848 het
echte, nieuwe begin.211 Op gezag van Thorbecke verklaren zijn volgelingen de oude grondwet
tot dode letter. Het stelt de liberalen in staat om de grenzen van het politieke domein opnieuw
vast te stellen. ‘Bovenal moest nog worden uitgevonden hoe men zich daarbinnen zou moeten
gedragen’.212 De invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid symboliseert het nieuwe
begin. De minister treedt nu in de plaats van de zelfstandig optredende koning.213 Regering en
verantwoording verplaatsten zich van het paleis en de ministeries naar het Binnenhof: de
nieuwe arena is de Tweede Kamer, het wapen is het debat en Thorbecke is tegelijk aanvoerder
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en scheidsrechter. Te Velde analyseert dat optreden van Thorbecke in Stijlen van leiderschap
uitvoerig.
Thorbecke is ervan overtuigd dat hij handelt in overeenstemming met de ‘grondtoon’ van
zijn tijd die vraagt om vrijheid en ontplooiing. Het optreden is dan ook vastbesloten en kent
geen zichtbare twijfel. Het is dure plicht om, binnen de kaders die de grondwet stelt, de
bewegingsruimte in een open debat tussen regering en vertegenwoordiging vast te stellen.
Debatten moeten gaan over de inhoud: relaties, godsdienstige sentimenten, groepsbelangen en
provinciale bindingen zijn uit den boze. Om die reden lijkt Thorbecke afstandelijk en is zijn
taalgebruik objectiverend en streng. Thorbecke moet niets hebben van stembusuitspraken of
politieke programma’s: die ondergraven de onafhankelijkheid van de individuele
volksvertegenwoordiger en staan een open debat in de weg.214
Het oude bestel ziet hij belichaamd in zijn bête noire Van Hall die hij haast openlijk
verafschuwt. Van Hall staat symbool voor een bedekte politiek, steunend op relaties, gericht
op belangenbehartiging van een beperkte en egocentrische Amsterdamse elite.
Het gaat volgens Te Velde te ver om te stellen dat Thorbecke de Kamer twintig jaar lang
gemaakt heeft. Daarvoor is de tegenstand van Groen, ‘de principieelste tegenstander’ en Van
Hall te wezenlijk en te groot. Ondanks deze nuanceringen is de Kamer vanaf 1848 ‘de
politieke leerschool’ voor de thorbeckianen: ‘In het parlement leert men het publieke leven,
leert men constitutioneel en parlementair te zijn’. Thorbecke zet daarbij ‘zelfverzekerd een
maatstaf voor wat ‘constitutioneel’ en ‘parlementair’’ is.215
Het is duidelijk dat dit de bedding is waarbinnen Turpijn zijn Mannen van gezag heeft
geschreven. Zijn boek is een krachtige bevestiging van wat Te Velde in beginsel heeft
geponeerd: dat de liberalen de uitvinders zijn van een nieuwe Tweede Kamer na 1848.216 Die
benadering is nieuw. In de recente biografieën van Remieg Aerts, Thorbecke wil het.
Biografie van een staatsman, verschenen in 2018 en Mathijs van de Waardt, De man van
1848. Biografie Dirk Donker Curtius uit 2019, verwijzen de auteurs meerdere keren naar het
boek van Turpijn.
In de biografie van Van de Waardt over Donker Curtius komt 1848 met drie hoofdstukken
en 144 pagina’s vanzelfsprekend uitvoerig aan bod. De herziening, en vooral de bijdrage van
de hoofdpersoon, is vanaf het vroege voorjaar van week tot week te volgen. De verdediging
van de twaalf ontwerpen in de Tweede, Eerste en Dubbele Kamer worden daarentegen
bijzonder kort en bondig binnen vier pagina’s gereleveerd. Wie daar aan bijdragen en hoe de
Kamers functioneren, komen niet ter sprake.217 In 1849, en ook daarna, domineert de strijd
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tussen Donker Curtius en Thorbecke zo sterk dat het functioneren van de Kamer als
onafhankelijk orgaan in de verdrukking komt. Wel constateert Van de Waardt, in navolging
van Turpijn, dat de Kamer nog ‘zoekend was naar zijn nieuwe constitutionele rol’.218 Als
minister is Donker het mikpunt van de thorbeckiaanse liberalen. ‘Thorbecke [was er in
geslaagd] om vertrouwelingen verkozen te krijgen (...). Deze nieuw aangetreden groep
Kamerleden liet zich geen moment onbetuigd om Donker aan te spreken’ over zijn gebrekkige
ontwerpen.219 Ongenoemd blijven waaruit het zoeken naar de constitutionele rol heeft bestaan
en wat Donkers rol daarin geweest is. De afloop van Donkers parlementaire loopbaan is
enigszins ontluisterend.220 Bij de verkiezingen vangt de voormalige minister bot in alle
districten waar hij voorgedragen is.221
De meest recente biografie over Thorbecke is van de hand van Remieg Aerts die met
Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman, een gedetailleerd, fraai en realistisch beeld
schetst van een hoofdrolspeler uit deze studie. Thorbecke is een voorbeeld ‘van de intrinsiek
belangrijke figuur’ die ‘een veroorzakende factor in de geschiedenis’ is. Hij is een vormgever
die dingen tot stand brengt en de politieke cultuur verandert.222
In de biografie domineert de hoofdpersoon en als die, zoals bij Thorbecke het geval is, een
lage dunk heeft van de Tweede Kamer, heeft dat invloed op de beschrijving van haar
functioneren. In 1840 volgt Thorbecke ‘met groeiend ongeduld (...) het taaie manoeuvreren
van de Kamer, de regering en de koning inzake de herzieningsvoorstellen’. En: ‘Een
‘apenspel’, zo betitelde Thorbecke de Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden. Hij had
geen hoge dunk van het notabele gezelschap van Edelmogende Heren’.223 De beschrijving van
de herziening van 1840 is correct, maar er is nauwelijks aandacht voor de groeispurt die de
Kamer in korte tijd doormaakt.
1848 is bij Aerts het jaar van ‘de onvermijdelijke Thorbecke’ en niet van Donker Curtius
en nog veel minder van de Tweede Kamer.224 Wat er in dat jaar gebeurt en wie daarin een rol
spelen, komt uitvoerig aan bod in kleurrijke, persoonlijke beschrijvingen. De onvervangbare
bijdrage van Thorbecke aan de herziening staat buiten kijf en de analyse van de nieuwe
grondwet is diepgaand, maar de Kamer blijft bijna volledig op de achtergrond. Het onderzoek
in de afdelingen en de behandeling door de Tweede, Eerste en Dubbele Kamer vergen minder
dan een pagina.
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Thorbeckes terugkeer in de politiek arena van de direct gekozen Tweede Kamer in 1849
krijgt ruime aandacht. Thorbecke is de onbetwiste leider van de liberalen wiens optreden meer
op dat van een minister lijkt dan van een Kamerlid. Zijn geldingsdrang is enorm omdat het om
de uitwerking van ‘zijn’ grondwet gaat. De titel van het hoofdstuk: ‘Voorbij de
karnemelkmannen. Op zoek naar de macht 1848-1849’, zegt alles over Thorbeckes, en ook
over Aerts’ benadering van de Tweede Kamer.225 Thorbecke is de intimiderende en
dwingende ‘parlementaire leermeester’ die al tijdens de eerste debatten van het jaar zijn spoor
trekt. Aerts volgt hierbij de visie van Te Velde en Turpijn. Het parlement vormt van 1848 tot
1880 een ‘zelfstandig gezag, op zoek naar zijn mogelijkheden’. In de Tweede Kamer moet
‘die praktijk (...) nog worden gevestigd’, waarbij Thorbecke optreedt ‘als vormgever van de
nieuwe parlementaire praktijk’.226
Vanaf het moment dat Thorbecke daadwerkelijk minister is, verschuift de aandacht nog
meer naar de minister en zijn wetten. De organieke wetgeving krijgt een even goede als
grondige uitleg, waarmee de baanbrekende betekenis van Thorbecke opnieuw bevestigd
wordt. Aerts geeft nauwkeurig aan wat de knelpunten tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer zijn en hoe Thorbecke die aanpakt, maar de Kamer zelf blijft in het schemerduister. De
grote namen uit die tijd, Van Hall, Donker Curtius, Groen van Prinsterer, en af en toe een van
een medestander, worden bij naam genoemd en hun optreden getypeerd, maar daar blijft het
bij. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en de verdere vormgeving van de parlementaire
praktijk krijgen weinig aandacht. Het is de logische consequentie van de biografische aanpak
én van de dominante persoonlijkheid van de hoofdpersoon.
Het Nederlandse politieke bestel ondergaat in 1848 een ingrijpende wijzing. Vergeleken met
veel andere landen zijn de veranderingen misschien minder spectaculair maar wel blijvend.
Dat geldt ook voor Zwitserland, België en Denemarken, terwijl in de grote Europese staten
binnen één jaar het ‘stelsel van behoud’ een complete, doch tijdelijke overwinning boekt.
Over deze snelle, veelal kortdurende veranderingen heeft Sperber met The European
Revolutions, 1848-1851, een heel informatief handboek geschreven.227
In de decennia voor 1848 is Europa volgens Sperber in onbalans. Aan de ene kant is er de
toenemende ‘sum total of social wealth’ met tegelijkertijd groeiende armoede: ‘the living
standards of the majority of the population seemed to be in decline’.228 Het is de tijd van
groeiend kapitalisme binnen structuren die daar niet op toegesneden zijn met kleine overheden
gericht op bescheiden taken. De misoogsten van 1845-1846, de recessie van 1847-1848 en de
bankencrisis van 1848 zijn de aanleiding voor het uitbreken van de revoluties.
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Het vaste land van Europa kent twee vormen van politieke organisatie. Frankrijk,
Nederland, België, delen van Scandinavië en in de Duitse staten Beieren, Baden en Saksen
zijn constitutionele monarchieën en de overige staten worden in meer of mindere mate
autocratisch bestuurd. De verschillen tussen beide vormen zijn groot maar het blijkt dat het
zowel in de constitutionele monarchieën als in de autocratische staten heel moeilijk is om
politiek te participeren. Partijen bestaan er nog niet en het kiesrecht is, als het al bestaat,
beperkt tot enkele procenten van de mannelijke bevolking. Zowel de autocratische staten als
de constitutionele monarchieën krijgen in 1848 te maken met revoluties.
De verschillende groepen van politieke buitenstaanders vinden elkaar in dat jaar en ‘one of
their first actions was to schedule elections for a constituent assembly’ met een ‘generally
broad franchise’, zodat ‘Europe was crammed with parliaments’.229 De revolutionairen boeken
aanvankelijk grote successen maar in de tweede helft van het jaar vindt er een omslag plaats.
Er ontstaat verdeeldheid tussen de opstandige bondgenoten omdat aan de meeste, radicale
wensen niet tegemoet gekomen wordt en de oude machthebbers zichzelf hervinden.230 In 1849
is er sprake van een tweede revolutionaire golf. Nu hebben beide partijen, de oude
machthebbers en hun tegenstanders, zich beter georganiseerd. Ondanks plaatselijke en
tijdelijke successen kunnen de revolutionairen het nergens bolwerken tegen de vorsten met
hun legers. De opstanden worden hardhandig onderdrukt, de revolutionaire leiders gedood of
verjaagd, de opstandige organisaties verboden en de pers gebreideld. Ondanks dat is de
overwinning van de oude regimes niet blijvend. Geerten Waling stelt in zijn 1848. Clubkoorts
en revolutie, dat ‘een maatschappelijk middenveld met een vrij publiek debat; de erkenning
van politieke oppositie; de erkenning van het volk als machtsfactor’ sinds de revolutie
blijvende onderdelen van de politieke culturen in West-Europa zijn geworden.231
Nederland is zonder veel moeite in te passen in het verhaal van Sperber. Het is een land
met onevenwichtige sociaal-economische verhoudingen. De economie groeit maar grote
groepen aan de onderkant van de samenleving weten er nauwelijks van te profiteren. Zij
krijgen daarentegen te maken met de aardappelziekte, met stijgende voedselprijzen en zware
belastingen.232 Politieke invloed is afwezig of heel beperkt; zelfs voor de hogere
middenklassen is dat door het ingewikkelde kiesstelsel grotendeels een utopie. Toch komt het
niet tot een revolutionaire uitbarsting. Het land is met zijn commerciële landbouw in het
westen en noorden, de nog maar net begonnen industrialisatie en de nadruk op de (Indische)
handel minder kwetsbaar dan landen met een groot arbeiderspotentieel of met grote groepen
die nog in allerlei feodale verhoudingen gevangen zitten. Een grote financiële crisis die de
opmaat had kunnen zijn voor gewelddadige onrust, wordt ternauwernood voorkomen. Het
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blijkt verder van het grootste belang dat, ondanks het gebrekkige kiesrecht, de zittende
Tweede Kamer ervan overtuigd is dat de grondwet dringend verbeterd moet worden.
Horst Lademacher is in zijn ‘Niederlande und Belgien’ op dit punt te traditioneel en te
pessimistisch over de situatie in Nederland.233 Het land is volgens deze auteur economisch
achtergebleven, staat niet open voor vernieuwing en de middenstand ontbreekt grotendeels.
Hij heeft wel een scherp oog voor de aard van de onrust in 1848 en voor de petitiebeweging
die de Nederlandse pendant van de internationale publicatiedrift genoemd mag worden. Het
succes is het gevolg van buitenlandse dreiging, ‘weniger durch Druck von innen heraus’ en
door ‘eine tatkräftige und politisch klug taktierende Gruppe von Liberalen’ en door een
koning ‘der gar nicht widerstrebte’.234 Deze laatste constatering doet te kort aan de
voortdurende inzet van de koning om de herziening tot een goed einde te brengen.235
In Zwitserland zijn, net als in Nederland, de hervormingen van 1848 blijvend. Het verloop
van de gebeurtenissen is echter heel anders. Volgens Thomas Christian Müller heeft
Zwitserland geen incidentele revolutie meegemaakt maar een periode van transformatie die
geduurd heeft van 1830 tot 1848, waarin het land van onderaf geïntegreerd is.236 De redelijk
homogene burgerij, ‘die große bürgerlich-liberale ‘Koalition’’, speelde hierin de hoofdrol. Zij
kan in 1848 in korte tijd een grondwetsherziening realiseren die overigens niet heel ingrijpend
is. Müller wil de revolutie niet helemaal buitensluiten. Met veel instemming citeert hij
Tocqueville die de Zwitserse ontwikkelingen van 1830 tot 1848 een ‘Révolution
démocratique’ noemt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want ook de vestiging
van de bondsstaat in 1848 heeft ‘aus heutiger Sicht auch etwas "Revolutionäres".237
In Denemarken, het derde voorbeeld waar de grondwetsherziening standhoudt, is het
verloop van de gebeurtenissen evenmin vergelijkbaar met Nederland. In maart 1848 lijken
beide landen gelijk op te trekken. Op 21 maart overhandigt een delegatie van liberale burgers
koning Frederik VII een adres waarin een grondwet en een nationale staat wordt geëist. De
koning antwoordt dat hij de regering inmiddels ontslagen heeft. ‘Damit war der Absolutismus
abgeschafft, und der König hatte einen nationalstaatlichen Kurs eingeschlagen’, zo stelt Steen
Bo Frandsen, in ‘1848 in Dänemark.’238 De liberalen weten in de kort korte tijd dat zij de
macht in handen hebben een nieuwe grondwet in te voeren die uiteindelijk standhoudt.
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Daarmee houdt de overeenkomt op want Denemarken gaat daarop een chaotische en
gewelddadige tijd tegemoet. De strijd gaat vooral over de vraag of Denemarken een
‘Gesamtstaat’ of een ‘Nationalstaat’ moet worden; een samengestelde staat met het koninkrijk
Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenberg, of een nationale, Deense
staat. Het kost een burgeroorlog en een conflict met Pruisen voordat in het Verdrag van
Olmütz van 1850 de ‘Gesamtstaat’ door Oostenrijk en Pruisen (tijdelijk) nieuw leven
ingeblazen wordt.239
Bo Frandsen is desondanks positief over het resultaat dat de liberalen in 1848 bereikt
hebben. Het is de basis voor de latere overwinning van de nationale krachten. ‘Die Ereignisse
in Kopenhagen im März 1848 bahnten so den Weg sowohl für einen Verfassungsstaat als
auch für einen Nationalstaat’.240
In Zwitserland betekent de nieuwe grondwet een verrassende voltooiing van een
transformatiefase van enkele decennia en in Denemarken het onverwachte beginpunt van een
lange, tamelijk riskante weg die leidt tot een homogene en nationale Deense staat. In
Nederland is het eveneens een verrassing maar wel één waar naar uitgekeken is. Het succes is
geen ‘los geval’ maar het resultaat van een opmerkelijke combine van koning Willem II met
een handvol bekwame en daadkrachtige liberalen die in de Tweede Kamer een onzekere maar
ook goed voorbereide én overtuigde tegenspeler ontmoet.241 Het resultaat is een herziene
grondwet waar het nodige op aan te merken is, maar die nadien nooit serieus ter discussie is
gesteld.
Deze historiografische excurs levert de constatering op dat anderhalve eeuw politieke
geschiedschrijving bijna nooit de Tweede Kamer zelf tot onderwerp heeft.242 Het gaat over de
grondwet, over wetgeving, grote namen, politieke stromingen, de staat, de ambten, maar het
duurt tot in de eenentwintigste eeuw tot de vraag gesteld wordt hoe de Kamer gewerkt heeft.
Het voorbijzien begint al in de eerste decennia na de herziening. De discussie betreft vooral
de grondwet en de vraag of die liberaal of nationaal is. Het standpunt van de auteur bepaalt
vervolgens hoeveel invloed hij de Tweede Kamer voor 1848 toekent en welke ‘politieke
cultuur’ daarbij hoort. Die cultuur is geen resultaat van gericht onderzoek maar meer een
uitvloeisel van de politieke stroming die beschreven wordt of waar de auteur zichzelf toe
rekent. Deze omgang met het parlementaire verleden beperkt zich niet tot de negentiendeeeuwse auteurs; die blijkt onuitroeibaar.
In de loop van de 20e eeuw werken de verschillende auteurs de thema’s verder uit, zodat er
rond de overzichten van Brugmans, Boogman en Kossmann een palet aan interpretaties
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ontstaan is waarop meerdere onderzoekers variëren of bepaalde onderdelen ervan proberen te
weerleggen. Met Stuurman verandert dit. Hij richt zich onder meer op de verdiensten van het
liberalisme in 1848. Door die zo nadrukkelijk te concentreren in dat ene jaar ontneemt hij zich
de mogelijkheid om na te gaan hoe breed de waargenomen kloof werkelijk is. Die kloof wordt
door latere onderzoekers van de politieke cultuur vanaf 1848 in stand gehouden. Die nieuwe
cultuur is gebaat bij een oude die zich daar scherp van onderscheidt. Naarmate de nieuwe
Kamer meer gewenst is en beter herkend wordt, schiet er van de oude Kamer weinig meer
over dan een karikatuur met bedaagde, bedaarde en volgzame heren voor wie de wil van de
regering en de koning wet is. Het regelmatig gebruik van de term uitvinding versterkt deze
politiek-culturele breuk in hoge mate. Het zorgt ervoor dat de waarnemer 1848 ziet als een
nieuw begin, niet alleen in de politieke cultuur maar ook in de geschiedschrijving. Tot op dit
moment bestaat er geen studie die de werkwijze van de Tweede Kamer voor én na de
herziening heeft onderzocht met de vraag hoe groot de continuïteit is in de manier waarop de
Kamer haar taken vormgeeft en uitvoert.
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1 1848: ‘uitvloeisel (...) van eene algemeen en diep gevoelde behoefte’ of
‘het opgedrongen kunstwerk van welmeenende voorbarigheid’?1
i Introductie en verloop van het jaar
Op maandag 13 maart 1848 nodigt koning Willem II de voorzitter van de Tweede Kamer,
Boreel van Hogelanden, om 13.00 uur uit voor een onderhoud in zijn paleis aan het Plein in
Den Haag. Het is een symbolisch en prozaïsch begin van de grote herziening van de
Nederlandse grondwet. De koning verwijst tijdens het gesprek naar de al ingediende, karige
voorstellen om de grondwet te herzien en deelt Boreel mee ‘dat hij [in staat is] thans ruimere
concessiën toe te staan’. Boreel, die nauwkeurig op de hoogte is van de koninklijke afkeer van
elke vorm van aanpassing van de grondwet, begrijpt onmiddellijk dat dit aanbod het antwoord
is van de vorst op de revolutionaire uitbarstingen elders in Europa. De koning nodigt de
Kamer uit hem op korte termijn op de hoogte te brengen van haar wensen en, voegt hij eraan
toe, ‘dat hij dezen stap dan ook gedaan had geheel uit eigen beweging zonder daarover met
zijn Ministers te raadplegen, de inspraak van zijn eigen gevoel volgende’.2
Boreel handelt snel. Nog dezelfde dag nodigt hij de afdelingsvoorzitters Faber van
Riemsdijk, Gouverneur, Luijben, Star Busmann en Verweij Mejan uit voor overleg. Twee
dagen later stellen de afdelingen de belangrijkste punten vast die op donderdag 16 maart in de
Tweede Kamer worden voorgelezen en door Boreel nog dezelfde dag aan de koning
gerapporteerd.3 Het bondgenootschap tussen de koning en de Kamer is uniek maar van korte
duur. Even lijkt het erop dat de langdurige impasse, waarin de regering en Kamer zijn beland,
doorbroken kan worden.
De Tweede Kamer raakt het initiatief buiten haar schuld al heel snel weer kwijt. De koning
wendt zich in zijn enigszins overspannen ongeduld eerst tot de liberalen, dan tot de Londense
gezant Schimmelpenninck om daarna weer terug te keren tot de liberalen die hij de leiding
over de grondwetsherziening uiteindelijk volledig toevertrouwt. Zij brengen uiteindelijk de
operatie tot een goed einde. Dat is de essentie van het vanzelfsprekende verhaal met de koning
aan het roer, vooral bijgestaan door Donker Curtius, de liberale minister van Justitie, en door
Thorbecke, de belangrijkste auteur van de vernieuwde grondwet. De grote herziening van
1848 en Thorbecke zijn in de geschiedschrijving al snel uitgegroeid tot synoniemen, vooral
ten koste van de rol en de betekenis van de Tweede Kamer.
Daarom staat in dit hoofdstuk de cruciale bijdrage van deze Kamer aan het werk van de
herziening centraal. Eerst komen de belangrijkste gebeurtenissen aan de orde om het optreden
1

Uitspraak van Verweij Mejan tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting van 1844 en 1845, 26
september 1843, 570.
2
Boreel van Hogelanden, ‘Herinneringen’, 335-336. De koninklijke redenering is een omkering van de feiten.
Willem II maakt zichzelf tot initiatiefnemer en de Kamermeerderheid tot een blok aan het been. Andere informatieve
bronnen van getuigen zijn de door Colenbrander gepubliceerde ‘Herinnering aan het bedrijf der Tweede Kamer
1842-1848’ en de dagboeken van Mackay en Weitzel, uitgegeven door Duyverman. Zie ook: De Ru, ‘Boreel van
Hogelanden’, 164 e.v.
3
Boreel schrijft in zijn ‘Herinneringen’ over deze voorlezing. In de Handelingen 1847-1848, 239, is daarvan niets te
vinden, tenzij de mededeling dat de notulen van het verhandelde in de vorige zitting gelezen en goedgekeurd zijn,
hiernaar verwijst. De korte inhoud volgt verderop in het hoofdstuk.
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van de Kamer en de -leden op het spoor te komen. Daarna gaat de aandacht naar de Kamer
zelf: de leden, de functies, de spreekfrequentie en, in een aparte paragraaf, het stemgedrag. Tot
slot volgt de bespreking van een aantal debatten om de stelling te onderbouwen dat de Tweede
Kamer daadwerkelijk een ‘cruciale bijdrage’ heeft geleverd.4
Op 18 oktober 1847 spreekt koning Willem II in zijn troonrede het verlossende woord door de
grondwetsherziening aan te kondigen. De vorst is ‘tot de overtuiging geleid, dat er eene
onbetwistbare noodzakelijkheid bestaat om de bepalingen der Grondwet, welke tot het stemen kiesregt betrekking hebben, te verduidelijken’. Daar zullen ‘eenige andere bepalingen der
Grondwet, welker wijziging noodig kan worden geacht, te veranderen’ aan toegevoegd
worden. Hiermee wil de koning het bewijs leveren dat hij ‘geene veranderingen schroom[t]’
die werkelijke verbeteringen zijn. De werkelijkheid is dat de Kamer er jarenlange op allerlei
manieren voor gestreden heeft en dat de koning met geen mogelijkheid te overtuigen was.
Er bestaat inderdaad een noodzakelijkheid om de kiesrechtbepalingen in de grondwet te
verduidelijken maar dat is niet het enige probleem. Het gedoe over de financiering van een
‘steenweg van Maastricht naar de Geldersche grenzen’ op 20 november 1847 is één voorbeeld
van de vele problemen die er zijn. De Kamerleden hebben de zoveelste versie van het ontwerp
met het verslag van de commissie van rapporteurs ontvangen. Het doet Luzac de volgende dag
verzuchten:
‘Wij gaan naar onze haardsteden voor eenige weken terug; wij hopen hier niet weder te
komen, zonder geheele voldoening te ontvangen van de belofte door den Koning bij de
opening dezer zitting plegtig en met nadruk gedaan, zonder te ontvangen zoodanige
herziening der Grondwet die aan de behoeften der natie in de tegenwoordige oogenblikken
kan voldoen’.5
De ‘geheele voldoening’ behelst volgens Luzac in ieder geval het recht van amendement,
zodat de Kamer zelf onvoldoende wetsontwerpen kan verbeteren, in plaats van zich te moeten
beperken tot het schrijven van een negatief rapport. Zij moet vervolgens maar afwachten of de
regering het ontwerp noodgedwongen aanpast of terugtrekt. In het geval van de steenweg
heeft de regering ervoor gekozen om een nieuwe versie in te dienen. De Kamer mist het recht
van amendement en dus ziet zij zich gedwongen ‘over alle de quaestieuse punten welke in een
wetsontwerp gelegen zijn, tegelijk en met alle de bijzonderheden en bij enkel votum uitspraak
te [moeten] doen’. Het komt regelmatig voor dat de Kamer ingewikkelde wetsontwerpen soms
met één of twee stemmen verschil aanneemt of juist verwerpt. Volgens Luzac is het een van
4

Zie: Best, ‘Strukturen parlamentarischer Repräsentation in den Revolutionen von 1848’, 665, die de cruciale rol van
het parlement in 1848 benadrukt.
5
Handelingen 1847-1848, 115. Ook het volgende citaat is hieraan ontleend. Dat terugkeren naar de haardsteden is
voor de meeste Kamerleden geen sinecure, zie de reistijdenkaart (gerekend vanuit Utrecht) in Knippenberg e.a., De
eenwording van Nederland, 57. Het meest aangehaalde voorbeeld is dat van Zijlker, die in 1849 vier dagen nodig
heeft om vanuit de provincie Groningen in Den Haag te komen.

60

1848

de belangrijkste problemen die het goed functioneren van de Kamer belemmeren: van politiek
lastige of inhoudelijk gecompliceerde onderwerpen goede wetten maken.6
Het Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant hebben in hun terugblik op het jaar
1847 een heldere verklaring voor de moeizame samenwerking tussen de regering en de
Kamer: de koning mist het recht om de Kamer te ontbinden. Voor beide bladen is dit
ontbrekende recht een cruciale omissie in de grondwet die herziening nog noodzakelijker
maakt. ‘Evenzeer hebben wij meer dan eens bewezen, dat aan de prerogatieven des konings,
het regt tot ontbinding der Kamer ontbreekt, om naar behooren voor het algemeen welzijn te
kunnen waken’.7 De Tweede Kamer is, door het voortdurende ‘dreigement’ een compleet
ontwerp af te stemmen, in staat om de minister steeds opnieuw haar wil op te leggen, tenzij
die zich daaraan onttrekt door intrekking van het ingediende voorstel. Het leidt alleen maar tot
vertraging in de wetgeving en verstarring in de verhouding tussen Kamer en de individuele
ministers. Deze patstelling is volgens het Handelsblad vrijwel niet te doorbreken omdat de
ministeriële verantwoordelijkheid niet geregeld is, waardoor eenheid en samenhang in de
regering te veel ontbreken.8 De bijzonder schrale legislatieve oogst van het jaar 1847 is
hiervan het bewijs. Tijdens de najaarszitting, die duurt van 19 oktober tot 20 november, stemt
de Kamer over slechts vier ontwerpen. Alleen de Muntwet is van enige betekenis.9
Hoe de verhouding tussen kroon en Kamers wel hoort te zijn, beschrijft de Arnhemsche
Courant op 6 februari 1848 in een commentaar dat alle politieke stromingen van harte kunnen
onderschrijven:
‘Zij [de kroon] ontwerpt, zij verklaart den toestand, waarin moet worden voorzien; de redenen
om het te doen; de gronden, waarop de ontworpen bepaling rust. De Kamers onderzoeken;
terwijl zij de voordragt met de gronden vergelijken, wordt het oordeel harer in de stoffen
meest bedreven leden aan de zaak dienstbaar. De openbare behandeling roept tevens alle

6

De Kamer bedenkt voortdurend allerlei ‘creatieve’ oplossingen, zoals tijdens de behandeling van het nieuwe
wetboek van Strafrecht op 14 juli 1847. Van Panhuys stelt dan voor ‘ten einde de orde en regelmaat bij de
beraadslagingen te bevorderen, bij den aanvang dier beraadslagingen over den IIden titel te bepalen, dat men voortaan
artikelsgewijze zal beraadslagen’, waarop Luzac direct de gelegenheid te baat neemt om na elk artikel ‘eene
manifestatie van gevoelen’ door de Kamer voor te slaan. Het lijkt niet over het recht van amendement te gaan, maar
Luzac wil met die telkens terugkerende ‘manifestatie’ de minister dwingen om ‘afgestemde’ artikelen voor de
eindstemming te wijzigen. De Kamer aanvaardt wel het voorstel van Van Panhuys, maar dat van Luzac vindt men bij
monde van de voorzitter strijdig met het reglement van orde. Handelingen 1846-1847, 338, 340-341. Zie ook:
Suttorp, F.A. van Hall, 95 en Secker, ‘1815-1848’, 289.
7
Het Handelsblad publiceert op 8, 12 en 13 januari 1848 een kritische terugblik op 1847. Het citaat komt uit de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 februari 1848. Zie ook: Koolhaas-Grosveld, ‘Politieke spotprenten’, 46-47.
8
De krant is niet helemaal eenduidig in het eisen van eenheid in de regering. Op 13 januari wordt de vervanging van
de lichtgewicht De la Sarraz en Van Hall, die in ieder geval ijver en kracht had, door Van Rappard en Van der Heim
besproken. Het Handelsblad constateert teleurgesteld dat de regering wel aan eenheid heeft gewonnen, maar dat
daarmee de zorgen eveneens zijn toegenomen.
9
De muntwet komt hiermee, in iets gewijzigde vorm, voor de tweede keer in stemming. Vijf maanden eerder, op 28
juni 1847 verwierp de Kamer het eerdere voorstel met 26 stemmen voor en 29 tegen. De oogst over het hele jaar is
uiterst bescheiden: slechts 19 aanvaarde ontwerpen en vijf grote nederlagen. De verschillende hoofdstukken van de
begroting en de meerdere titels van het Strafwetboek zijn elk als één ontwerp meegeteld. Handelingen 1846-1847 en
1847-1848.
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bijzondere, buiten het gouvernement en de Staten-Generaal over het gansche land verspreide,
kundigheden bijeen’.
Het zijn de tegenstrijdige bepalingen over het stem- en kiesrecht in de grondwet van 1840 die
de koning te langen leste overtuigd hebben om een herziening toe te staan. In artikel 6 staat
dat het stemrecht in de steden en op het platteland bij wet moet worden geregeld, terwijl de
artikelen 130 en 152 voorschrijven dat de stedelijke en gemeentelijke besturen op grond van
een reglement moeten worden ingericht.10 In het voorbije jaar heeft de vijfde poging om hier
een oplossing voor te bedenken schipbreuk geleden.11 Het wakkert de discussie over het
kiesrecht, dat ook al vanwege zijn verfoeide trappen onder vuur ligt, opnieuw aan. De teneur
van het publieke debat is, dat de verkiezingen in ieder geval veel ‘rechtstreekser’ moeten
worden.12 De discussie spitst zich toe op de vraag of er één of geen trap moet blijven bestaan.
De belangrijkste dagbladen laten er in hun beschouwingen over 1847 weinig onduidelijkheid
over bestaan: een vorm van ‘rechtstreeks kiesrecht’ is onvermijdelijk geworden. Dat
herziening alleen al vanwege dit onderwerp nodig is, erkent ook minister van Koloniën Baud,
één van de meest bekwame en solide steunpilaren van de regering.13
Tijdens het reces dat met ruim drie maanden veel langer duurt dan de ‘enkele weken’ die
Luzac verwacht neemt Van Hall, de zeer bekwame minister van Financiën, op 19 december
1847 ontslag.14 Gerespecteerd vanwege zijn verdienste de staatsfinanciën op orde gebracht te
hebben, maar door de liberale oppositie binnen en buiten de Kamer voortdurend fel en
afkeurend bejegend, lijkt het ontslag een teken aan de wand voor de op stapel staande

10

Thorbecke ziet er niet ten onrechte ‘twee souvereinen’ in één land in, aangehaald bij Colenbrander, ‘1848’, 188.
Blok wijdt in zijn Stemmen en kiezen een groot gedeelte van hoofdstuk VI aan alle mislukte pogingen om dit
probleem op te lossen.
12
In navolging van Wels, ‘Stemmen en kiezen’, 327, wordt de voorkeur gegeven aan het begrip directe verkiezingen
hoewel de citaten uit De Bosch Kemper I, 89 en V, 213, minder dubbelzinnig lijken te zijn dan Wels suggereert. De
Bosch Kemper beseft overigens wel dat de begrippen niet sluitend gedefinieerd zijn. Hij spreekt daarom bij herhaling
over ‘geheel rechtstreeksche verkiezingen’ als hij de directe bedoeld. Ook in de Tweede Kamer spreekt men vrijwel
altijd van ‘rechtstreeksche’ verkiezingen.
13
In zijn brief van 22 juli 1847 aan gouverneur-generaal Rochussen schrijft de minister van Koloniën Baud: ‘De door
Van Randwijck ingeleverde wetten op het stem- en kiesregt zullen waarschijnlijk worden verworpen en dan zal de
uitroep zijn quid nunc? De vraag herziening of geen herziening zal dan tot een crisis zijn gekomen. Mij dunkt dat
men, met de hand op het geweten, alsdan wel zal moeten erkennen, dat er noodzakelijkheid bestaat. Vroeger erkende
ik dit niet.’ Baud, De semi-officiële en particuliere briefwisseling, 188. Hoezeer Baud een centrale plaats inneemt in
de regering blijkt uit een reactie van het Handelsblad van 2 mei op het gerucht dat Baud eventueel weer toe zal treden
tot de regering: het zou ‘een zoo onheilspellend teeken zijn, dat het de waarde der jongste ministeriële veranderingen
bijna geheel te niet zou doen’.
14
De perceptie van het aftreden is heel verschillend. De Bosch Kemper legt er in zijn Geschiedenis van Nederland
van Nederland V, 215-218, de basis voor. Aan de ene kant prijst hij Van Hall om zijn staatsmanschap, maar hij
verzuimt niet ook zijn eerzucht, eigenliefde en opportunisme breed uit te meten. Colenbrander die in hoofdstuk 1 al
veel lelijks over Van Hall heeft gezegd, haakt daar op in, daarin gevolgd door Boogman die in Rondam 1848, 49, Van
Hall ‘het lekke schip’ laat verlaten. Hugenholz zit enigszins op dit spoor als hij in Het geheim, 27, stelt ‘dat hij zich
bij de liberalen had willen rehabiliteren’. Suttorp behandelt het aftreden veel inhoudelijker: zie hiervoor. Min of meer
op deze lijn bevinden zich Stuurman die in Wacht op onze daden, in een voetnoot verwijst naar Suttorp en ook
Drentje die in Thorbecke, 363, constateert dat het aftreden van Van Hall de laatste bevestiging is dat de conservatiefliberalen geen hoop meer hebben op een gematigde herziening. Van Zanten stelt dat Van Hall goede redenen had om
uit de regering te stappen: ‘hij was het mikpunt van de koning geworden en had zijn politieke hand overspeeld’,
Koning Willem II, 519.
11
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herziening.15 Rond 1830 heeft Van Hall zich doen kennen als een voorstander van een meer
liberale grondwetsherziening; een stellingname die de latere liberalen gemist hebben in zijn
optreden als minister. De verschillende kranten uiten vooral hun zorg over de armoede onder
de mensen, maar ze blijven hoopvol als de toezegging van de koning tot herziening van de
grondwet aan de orde komt.
De toestand in het land is inderdaad verre van rooskleurig. De laatste jaren doet zich een
samenloop van narigheden voor die vooral de onderste helft van de bevolking zwaar treft.16
Het begint in 1845 met de aardappelziekte die enkele jaren aan zal houden. Tot overmaat van
ramp mislukken vervolgens de tarwe- en nog erger de roggeoogst.17 De strenge winters
van ’47 en ’48 drijven de voedselprijzen nog verder op, terwijl door de strenge kou de
bedrijvigheid afneemt. Eerst reageren de getroffenen nog met enkele opstootjes, maar in 1847
ontstaan er ernstige onlusten in het noorden en het oosten van het land. De geschrokken
overheid, die overigens door incidentele werkverschaffing en soms door vaststelling van
maximum broodprijzen geprobeerd heeft de gevolgen enigszins te verzachten, reageert hard
en streng: de veroordeelden krijgen zware straffen opgelegd.18
Ook in het buitenland is het onrustig. De opstand in Palermo in januari 1848 leidt nog tot
kleine, bezorgde berichtjes in de kranten, maar na het uitbreken van de revolutie in Parijs is de
zorg dat de onlusten overslaan naar Nederland tastbaar.19 Radicale bladen stellen scherpe
eisen20 en gematigde of conservatieve kranten bezweren hun lezers vooral kalm te blijven.21
De aangekondigde herziening raakt door de revolutionaire dreiging in een
stroomversnelling, met een kwetsbare koning aan het roer. De koning voelt zich ziek, hij is

15

De Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt pas op 27 december het aftreden met de mededeling: ‘Men trekt er
vermoedens uit, tegen eene herziening in ruimen en vrijzinnigen geest.’
16
Van Tijn heeft zijn bijdrage aan de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 145, ‘De zwarte jaren 1845-1849’
genoemd. Zie ook: Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 213 en 248 e.v.; Van Zanden, Den zedelijken en
materiëlen toestand, 5-6; Schutte, ‘Nederland in 1848’, 11.
17
Roggebrood is na de aardappel het volksvoedsel bij uitstek omdat de rogge niet, zoals de tarwe, is belast. Tot
overmaat van ramp treft Nederland in 1848 een cholera-epidemie die het sterftecijfer nog verder doet stijgen,
Hofstee, De demografische ontwikkeling, 198. Volgens Van Loo, Arm in Nederland, 41, richt cholera ‘ravages’ aan,
hoewel er maximaal 10% aan sterft. Zie ook: Van Hulzen, Echt Utrechts, 92-93; Mathijsen, De gemaskerde eeuw,
109, 114-119.
18
De minister van Justitie is in dit jaar dan ook bedacht op onrust in de provincies. Hij schrijft de gouverneurs hem op
de hoogte te stellen ‘met den heerschende volksgeest’. Beekelaar, Gelderland, 200, en Rondom grondwetsherziening,
32-33.
19
De opstand die in Palermo op 12 januari uitbreekt, bereikt op 22 februari Parijs. ‘De pen valt’ de auteur in het
Algemeen Handelsblad op 28 februari ‘van ontzetting uit de handen bij het ontvangen der tijdingen, betreffende de
jongste gebeurtenissen te Parijs.’ De Nieuwe Rotterdamsche Courant vult dagelijks de nodige kolommen waarin het
bloed rijkelijk vloeit. Zie ook: Lessen uit Parijs, 12. De Gids reageert veel realistischer op de gebeurtenissen, Aerts,
De letterheren, 183.
20
De Arnhemsche Courant beheerst dit als geen ander: ‘Wanneer de natiën eens begonnen te begrijpen, dat men
onder eene republiek niet minder genoegelijk kan leven dan onder de legitiemste monarchie, dan kon het wel eens
gebeuren .... want natiën redeneren soms verschrikkelijk logisch’, of: ‘Moge Willem II bedenken hoe, dezer dagen,
een veel groter staatsman dan hij, en een veel magtiger souverein tevens, zijne halsstarrigheid heeft geboet.’ 4 en 12
maart 1848. Zie ook: Kruysdijk, ‘De Arnhemsche Courant’, 223-224.
21
Hiervan is de behoudende Utrechtse Avondpost een duidelijk voorbeeld: in bewogen bewoordingen roept de
Avondpost de lezers op tot eenheid om de koning en het ministerie te steunen. Op het moment dat die eenheid
verbroken wordt, dreigt de revolutie. Op 15 maart analyseert de krant dat de verbreking van de sacrosancte eenheid
van de standen de revolutie zelf is.
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prikkelbaar, afpersers dreigen voortdurend met schandalen22 en hij heeft grote zorgen in zijn
gezin. Met zijn oudste zoon kan hij niet zo goed overweg en de tweede, Alexander, is ernstig
ziek.23 Maar hij kent zijn grote bevoegdheden en weet dat hij kan bogen op een aanzienlijke
populariteit.24 Willem II is kortom een machtige maar broze vorst: zijn hartkwaal maakt een
lange regeerperiode onwaarschijnlijk. De opvolging door zijn politiek nauwelijks
geïnteresseerde, reactionaire en opvliegende zoon lijkt aanstaande, maar een troonswisseling
in de luwte is in 1848 ondenkbaar. Veel Europese hoofdsteden hebben te maken met
revoluties;25 in Nederland gist het eveneens en dus is de nog jonge dynastie in gevaar.26 De
koning wil zijn dynastie door deze gevaarlijke tijd loodsen door het koningschap af te
schermen en in te bedden in de volledige ministeriële verantwoordelijkheid.27
Als Willem II begin maart overtuigd raakt dat het moment van koerswijziging daar is, voert
hij die consequent door, al is de bewegingsvrijheid van de koning heel beperkt. Soms
verrassen de omstandigheden hem, zodat hij opvallend en een enkele keer zelfs
inconstitutioneel moet bijsturen, zonder dat er van een koerswijziging sprake is.28 De eerste
aanwijzing is zichtbaar op 8 maart als hij de Belgische koning Leopold I de hand reikt door
hem in geval van nood samen met Engeland en Pruisen steun toe te zeggen bij een Franse
aanval op België.29 Ergens in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart 1848 gaat het roer
definitief om: er dient een nieuwe grondwet te komen met een verantwoordelijk ministerie en
een Staten-Generaal die de kiezers veel beter vertegenwoordigen. Het zal de gemoederen
kalmeren én het is het beste wat hij voor zijn dynastie kan doen.
22

Van Zanten, Koning Willem II, 545-554, en Van de Waardt, De man van 1848, 170-173.
Al op 1 maart schrijft prinses Sophie, de vrouw van de kroonprins, in een brief : ‘Maandag kwamen er zeer slechte
berichten uit Madeira. Arme, arme jongen, om alleen, in een vreemd land, te moeten sterven’. Haasse e.a., Een
vreemdelinge in Den Haag, 66.
24
Van Zanten toont in Koning Willem II, 379, aan dat populariteit een wezenlijk element is in de legitimatie van zijn
koningschap. Zie ook: Te Velde, ‘Geheimzinnig schijnende diepte’, 15-16.
25
Meerdere historici benadrukken dat vooral de gebeurtenissen in de Duitse staten via zijn dochter grote of
beslissende invloed hebben op de ommezwaai die Willem II op 13 maart maakt. Van Colenbrander, ‘1848', 201,
Rüter, ‘1848', 399, Boogman, Rondom 1848, 51, Kikkert (vooral), Geen revolutie in Nederland, 77-78, Te Velde,
‘Van grondwet tot grondwet’, 101 tot Aerts, Thorbecke wil het, 347. Het is opmerkelijk dat de kranten vrijwel niets
over de gebeurtenissen in Duitsland melden.
26
Van de meer recente historici is het vooral Bevaert die in ‘Koning Willem II: held of anti-held?’, oog heeft voor het
consequente, coherente optreden van de koning. Daarmee relativeert hij de vele publicaties die de gemakkelijke
beïnvloedbaarheid van de koning en zijn neiging zich in te laten met lieden van allerlei allooi als hoofdverklaring
aanwijzen, zoals recent: Van Zanten, Koning Willem II, 545 e.v. en Van der Meulen, Koning Willem III, 175. Bevaart
neemt hiermee de interpretatie van Verberne uit 1937 en van Rüter in ‘1848’ over en verdedigt die keuze door te
wijzen op het rationale, militaire optreden van de koning.
27
Elzinga, ‘De betekenis van de Nederlandse Grondwet’, 85-86. Het motief om de monarchie te redden heeft oude
papieren. Bosscha noemt dit motief al expliciet in Het leven van Willem den Tweede, 707, dat in 1854 verschenen is.
28
De hele maand maart valt er in de pers geen woord te lezen over de constitutionele vrijmoedigheden die de koning
zich veroorlooft. Maanden later, op 4 september, typeert De Nederlander het koninklijke optreden in maart zo: ‘door
eene zeker weinig constitutionnele, maar zeer krachtige daad, de beruchte mondelinge kennisgeving aan den
Voorzitter der Tweede Kamer’. Op 8 september krijgt vervolgens Schimmelpenninck een pluim omdat hij ‘den
inconstitutionneelen last hielp intrekken’. De Arnhemsche Courant blijft wel kritisch omdat het die krant niet alleen
gaat om een liberale herziening, maar ook om een plaats voor Thorbecke in het centrum van de macht. Oud somt in
Staatkundige vormgeving van Nederland, 20, de voorbeelden van het inconstitutionele optreden van de koning op.
29
Boogman noemt (en prijst) dit voornemen, Bevaart legt met dezelfde waardering iets nauwkeuriger uit wat het
behelst, resp. Rondom 1848, 50, en Nederlandse defensie, 101. Het betekent tegelijk een impliciete erkenning van de
onafhankelijkheid en neutraliteit van België die sterk bijdraagt tot ontspanning tussen beide landen.
23
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De koning nodigt die maandag Boreel van Hogelanden uit om de uitvoering van deze
vergaande koerswijziging in handen te leggen van de Tweede Kamer. Dat is een complete
verrassing want vier dagen daarvoor, op 9 maart, heeft de regering namens de koning de
langdurig voorbereide maar onbetekenende 27 voorstellen tot herziening bij de Tweede
Kamer ingediend.30 Het leidde ertoe dat de politici van de verschillende stromingen elkaar
opzochten om de situatie te bespreken: de liberalen onder aanvoering van Thorbecke,
waarschijnlijk bij Anemaet, de middenpartij onder leiding van Duymaer van Twist bij Van
Beeck Vollenhoven en de conservatieven ten huize van Borski. Via allerlei informele
contacten probeerden deze kringen het hof te beïnvloeden.31
Tot overmaat van ramp nemen de gepasseerde ministers op 15 maart ontslag.32 De koning
ontbiedt daarop de liberale woordvoerder in de Tweede Kamer Luzac die een liberale
commissie adviseert maar zelf het ministerschap van Justitie weigert.33 De daadkrachtige
liberaal van het eerste uur Donker Curtius accepteert na enige bedenktijd de post wel en
draagt Thorbecke, Luzac, De Kempenaer, Storm en zichzelf voor als leden van de
staatscommissie met als opdracht om ‘met overweging van de wenschen van de Tweede
Kamer der Staten Generaal aan ons een volledig ontwerp van grondwetsherziening voor te
dragen, en om ons tevens derzelver denkbeelden omtrent de samenstelling van een ministerie
mede te delen’.34 Het ‘volledig ontwerp’ is na drie weken klaar. De koning wacht de uitkomst
van de formatie echter niet af. In strijd met zijn eigen opdracht aan de staatscommissie roept
hij de gezant in Londen Schimmelpenninck terug en wijst hem aan als formateur. Het is een
impulsieve daad die de vorst de nodige hoofdbrekens zal kosten.
Met de benoeming van de staatscommissie betreedt Thorbecke de man met de missie
het politieke toneel.35 Hij weet dat een gemoderniseerde grondwet, aangepast aan de eisen van
de tijd, de voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van het burgerschap. Deze overtuiging, in
combinatie met zijn onvoorwaardelijke bereidheid naar zijn overtuiging te handelen en zijn
daadkracht zorgen voor een ongekend tempo, waarbij Thorbecke vrijmoedig omgaat met de
30

De commissie van rapporteurs, die de hoofdrol speelt bij het onderzoek van de 27 ontwerpen, bestaat uit Duymaer
van Twist, Corver Hooft, Van Goltstein, Van Panhuys en Verweij Mejan. Deze commissie leidt ook het onderzoek
van de twaalf ontwerpen van het ministerie-Donker Curtius.
31
Kruisdijk e.a., ‘De A.C. en de grondwetsherziening’, 225.
32
Zie ook: Baud, De semi-officiële en particuliere briefwisseling, 248-249.
33
Het is Luzac slecht vergaan in het jaar van de liberale doorbraak. Na zich te hebben laten pressen tot minister van
Binnenlandse Zaken en van Hervormde Eredienst moet hij al op 25 mei vanwege overspannenheid ontslag nemen,
waarna hij op 29 juni via een brief bedankt als Kamerlid. Een treurig einde van een twintigjarige periode in de
Tweede Kamer, waarin velen hem zijn liberale idealen vergeven of verdragen hebben vanwege zijn generositeit en
zijn talenten als spreker. De waardering voor Luzac is groot, zie: Secker, ‘Parlementaire oppositie’, 84.
34
Kruisdijk e.a., ‘De A.C. en de grondwetsherziening’, 228. Zie verder: Aerts, Thorbecke wil het, 360-365, en Van de
Waardt, De man van 1848, 191 e.v.. In Colenbrander, ‘Herinnering aan het bedrijf’, 72, komt de curieuze mededeling
voor dat de koning later met potlood met overweging van veranderd zou hebben in in overeenstemming met, zonder
effect overigens. De dag waarop de staatscommissie per nooit gecontrasigneerd KB wordt benoemd 17 maart
bereikt de koning eindelijk het bericht van het overlijden van zijn zoon Alexander die al op 20 februari gestorven is.
Het maakt een abrupt einde aan de wat baldadige feestelijkheden in de hofstad. Zie ook: De Jong-Slagman,
Hofpredikers, 177.
35
De waardering voor Thorbecke is breed en divers. Drentje overtuigt omdat hij aantoont dat Thorbeckes effectieve
doelgerichte optreden voortkomt uit zijn filosofische overtuiging. Zie ook: Aerts, Thorbecke wil het, en de lovende
typering van Kossmann, Thorbecke, 200. ‘Hij bezat de sterke overtuiging, de moed, het zelfvertrouwen, de kennis en
vooral ook de prozastijl’ die nodig waren voor het verwerven van voldoende steun voor de herziening.
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grenzen van het constitutioneel toelaatbare. Op 8 april voltooit de commissie het ontwerp,36 de
11e wordt het de koning aangeboden, de 14e gedrukt en op 17 april staat het met toestemming
van de koning maar zonder medeweten van de ministerraad in de Arnhemsche Courant en
het Algemeen Handelsblad.37 Opvallend is in dit verband het moment waarop Roest van
Limburg, een overtuigde adept van Thorbecke, zijn brochure Aan wie zal het, door den
Koning goedgekeurde, Ontwerp van Grondwet worden voorgelegd: aan de Staten-Generaal
of aan de Stemgeregtigde Natie? wereldkundig maakt. De Arnhemsche Courant besteedt al op
8 april in een hoofdartikel de nodige aandacht aan deze brochure. De Groningse advocaat
B. Tellegen vindt de publicatie verdacht: hij suggereert dat Roest van Limburg wel erg bekend
moet zijn met de commissie, aangezien hij de invoering van directe verkiezingen als eerste
wereldkundig maakt!38 Met dit tempo en de snelle publicatie beperkt Thorbecke bewust de
manoeuvreerruimte van het ministerie én van de Tweede Kamer tot een minimum.
De staatscommissie heeft haar werk gedaan: de commissieleden die tevens minister zijn
Donker Curtius, Luzac en De Kempenaer hebben nu de taak om het voorstel in de regering te
verdedigen en het vervolgens door de Staten-Generaal te loodsen. De rol van Thorbecke is
zeer tegen zijn zin voor dat moment uitgespeeld.39 In het begin van zijn Bijdrage tot de
herziening der Grondwet en in het latere, door zijn zoon gepubliceerde ‘Dagverhaal aan
Adelheid’, geeft hij lucht aan zijn ergernis over de verdere gang van zaken en aan zijn
regelrechte minachting voor Schimmelpenninck.40
Binnen een week heeft de koning zich nieuwe, daadkrachtige en niet altijd even scrupuleuze
bondgenoten verworven, maar zijn eigenmachtig benoeming van de Londense gezant
Schimmelpenninck tot formateur veroorzaakt veel frustratie in de staatscommissie. Deze
nieuwe hoofdrolspeler verbindt drie voorwaarden aan zijn medewerking. Hij eist de vrije hand
in de formatie met aansluitend de leiding over het ministerie en de herziening moet het

36

Helemaal rimpelloos verloopt de samenwerking binnen de commissie niet. Elzinga vermeldt in ‘De betekenis van
de Nederlandse Grondwet’, 94, dat tien van 18 nieuwe artikelen letterlijk overgenomen zijn uit de Belgische
grondwet van 1831. Dit tot groot ongenoegen van Thorbecke. Van Sas, ‘Onder waarborging eener wijze constitutie’,
afb. 43, 118, en Aerts, Thorbecke wil het, 363.
37
Tijdens het debat naar aanleiding van de ministerscrisis op 11 mei deelt Van Dam van Isselt terloops mee dat alle
Kamerleden een exemplaar van het ontwerp hebben ontvangen.
38
Tellegen, Zal de herziening der Grondwet willekeurig of wettig tot stand worden gebragt? Zo af en toe duikt in de
pers een vermoeden op van een bijzonder nauwe relatie tussen commissievoorzitter Thorbecke en de Arnhemsche
Courant. Olivarius (met onder andere Van Hall) is bijzonder duidelijk: ‘de kleine cotterie der Arnhemsche
courantschrijvers’ ziet hij als de slippendrager en spreekbuis van Thorbecke. Ook in de literatuur is deze suggestie
aanwezig. Beekelaar verwijst in een voetnoot naar meerdere aanwijzingen: van Van De Bosch Kemper en Groen tot
Von Santen. ‘De Arnhemsche Courant’, 22.
39
Met zijn gedwongen terugtreden bewijst hij de herziening misschien wel de grootste dienst. Dit stellen althans
Brugmans in Thorbecke, 95, en De Vries in zijn Bijdrage tot de herziening der Grondwet, Nieuwe uitgave, 129, die
zich niet kunnen voorstellen dat Thorbecke zich de bemoeizucht van de Kamers aan zou trekken.
40
Drentje, Thorbecke, 398-400. Hoe persoonlijk de tegenstelling is geworden blijkt bij Alberts die Schimmelpenninck
na een ontmoeting met Thorbecke laat zeggen: ‘‘s Mans uiterlijk bleek nog ongunstiger, dan ik mij had voorgesteld’.
Koning Willem II, 75. Thorbecke schrijft zijn vrouw overigens bijna dagelijks. Het zijn heel persoonlijke en
vertederende briefjes die al vroeg de aandacht hebben getrokken, zie bijvoorbeeld, Japikse die al in 1936 Thorbecke,
brieven aan zijn verloofde en vrouw, heeft gepubliceerd. Zie ook: Spijkerman, ‘Ministersvrouw’, 197-198.
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Engelse voorbeeld volgen. De regering komt er - zonder Thorbecke41- maar de ‘geängliseerde
grondwet in Nederlandsche zin’ niet.42 Aanvankelijk lijkt de benoeming een gouden greep: het
land heeft in deze onzekere dagen weer een regering. Dat is hoognodig: in Amsterdam komt
het op vrijdag 24 maart tot een rel die zich dreigend laat aanzien.43
De Tweede Kamer betoont zich tijdens de presentatie van het ministerie op 25 maart
bijzonder ingenomen met de benoeming van Schimmelpenninck, zoals verderop uitvoeriger
aan de orde zal komen. Maar de onlogische keuze wakkert de achterdocht en naijver tussen de
belangrijkste betrokkenen aan. Thorbecke voelt zich gepasseerd en hij neemt het Donker
Curtius bijzonder kwalijk dat hij heult met deze buitenstaander die met zijn Engelse grondwet
er blijk van geeft weinig begrepen te hebben van de historische ontwikkeling van Nederland.
Thorbecke passeert Schimmelpenninck bewust bij de eerste presentatie van het
commissievoorstel dat de steun krijgt van de meerderheid van de ministers.44 Als de koning
vervolgens zijn medewerking weigert aan het door Schimmelpenninck voorgestelde,
behoudende kabinet rest hem niets anders dan, samen met minister Nepveu van Oorlog,
ontslag te nemen.45 Donker Curtius deelt de Tweede Kamer op 11 mei de ingrijpende
reconstructie van de regering mee, waarop nu, in tegenstelling tot de presentatie van het
ministerie-Schimmelpenninck, heel terughoudend gereageerd wordt.
Zo heeft de koning in zijn drang het land voor een revolutie te behoeden en zijn dynastie te
redden zijn ministerie afgedankt, de Kamer het geschonken initiatief ontnomen, een liberale
staatscommissie benoemd, Thorbecke gepasseerd en Schimmelpenninck laten vallen. Donker
Curtius, de minister van Justitie sinds 19 maart, die daarvoor nooit een politiek of publiek
ambt bekleed heeft, overleeft alle ingrepen van de vorst.46 Deze onverwachte bondgenoot is
rond 15 maart verantwoordelijk voor een bijna liberaal monopolie over de grondwetsherziening én de regering. Verder ontpopt hij zich als de zeer bekwame verdediger van de
41

Er is sprake van grote politieke en persoonlijke tegenstellingen tussen Schimmelpenninck en Thorbecke. De eerste
acht Thorbecke een gevaarlijke ultra-liberaal, de laatste moet niets hebben van het bezwerende conservatisme dat
goed in de smaak blijkt te vallen bij de Amsterdamse elite. Bovendien heeft Thorbecke Schimmelpennincks biografie
over zijn vader, Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd, kritisch besproken. Drentje,
Thorbecke, 384 en 393. Zie ook: Bos, Souvereiniteit en Religie, 407-408.
42
Typering door de Arnhemsche Courant op 28 maart 1848.
43
Verantwoordelijk voor de oproepen zijn Duitse radicalen die in Amsterdam werken. Na hun arrestatie wordt tegen
hen de doodstraf geëist, maar het Provinciaal Gerechtshof spreekt hen op 20 juni 1848 vrij. Giele, De pen in aanslag,
80-81; Robijns, Radicalen in Nederland, 259, en Bos, Waarachtige volksvrienden, 17 e.v.
44
Boogman vermeldt dat de koning twee van de zes ministers, Lightenvelt en Rijk, die aanvankelijk tegen het
ontwerp van de staatscommissie zijn, heeft omgepraat. Rondom 1848, 57.
45
Stuurman, Wacht op onze daden, 153. Beide ministers zoeken de publiciteit om zich te rechtvaardigen. Nepveu
heeft in zijn Brief van den tijdelijken minister van Oorlog aan den Koning, onoverkomelijke bezwaren tegen een
onbeperkt recht van vereniging en vergadering, de ontbindbaarheid van de Eerste Kamer, onbeperkte vrijheid van
onderwijs, terwijl hij de koning het onbeperkte gezag wil geven over leger en vloot.
Schimmelpenninck hamert in Rapport en missive, op den 11den Mei 1848 aan den Koning gerigt en in Notanda,
vooral op het te weinig Engelse karakter van de voorgestelde grondwet, waardoor de koning niet alleen te weinig
macht heeft, maar ook de beschutting van een voor het leven benoemde Eerste Kamer moet missen. Hij concludeert
wetend dat dit de zwaarste grief is die in Nederland in stelling gebracht kan worden dat het een proeve is ‘om een
koningschap op republikeinsche vormen en instellingen te doen rusten (...) dat tot de allerongelukkigste uitkomst
leidt’.
46
Van de Waardt vermeldt in De man van 1848, 161-163, de verschillende pogingen die Donker Curtius in de jaren
veertig ondernomen heeft om in de Tweede Kamer gekozen te worden. In 1844 lijkt een zetel binnen handbereik,
maar verder dan een tweede plaats komt hij niet.

67

De grondwetsherziening

twaalf ontwerpen, waarin het ministerie onder zijn leiding de herziening gegoten heeft, en
verdedigt hij de koninklijke belangen consequent en effectief.47
In de periode van 13 mei tot 20 juni is de Tweede Kamer op reces en verwerkt de regering,
onder leiding van Donker Curtius, het voorstel van de commissie-Thorbecke tot twaalf
wetsontwerpen met uitvoerige memories van toelichting.48 Het resultaat staat Thorbecke
overigens niet erg aan. In zijn Bijdrage somt hij de punten op die de regering verkwanseld
heeft. Het zijn er nogal wat: onder andere de beperking op het recht van vereniging en
vergadering, het gebrekkige toezicht op de koloniën, het niet toekennen van het kiesrecht aan
gepromoveerden49, de aanpassingen van de (onnodige) Eerste Kamer, de verenigbaarheid van
het kamerlidmaatschap en het ministerschap en de aangepaste vrijheid voor de kerken en het
onderwijs. Hier zal het niet bij blijven.50
Al is het stil op het Binnenhof, zo niet in het land. De herziening leeft en inspireert talrijke
voor- en tegenstanders tot het opstellen van adressen, brieven, ingezonden stukken en
pamfletten. Wanneer op 20 juni de Kamer weer bijeen komt, beslaat het overzicht van de
ingekomen petities acht volle pagina’s van de Handelingen in plaats van de gebruikelijke
halve kolom of minder.51 Van de 838 petities die in mei en juni bij de Kamer binnengekomen
zijn, verwerpen er slechts 25 de hele herziening. 306 petities keren zich vooral tegen de
voorgestelde vrijheid van onderwijs en godsdienst.52 In het laatste geval gaat het bijna altijd
over het recht dat de rooms-katholieken krijgen om het bestuur van hun kerkprovincie naar
eigen inzicht, zonder toestemming van de overheid, te regelen. Voor de tegenstanders is dit
een onvergeeflijke vergissing. Geografisch gezien komt de meeste steun voor de herziening

47

Donker Curtius, aanvankelijk door de koning gewantrouwd vanwege mogelijke republikeinse sympathieën,
ontwikkelt zich in korte tijd tot een effectieve verdediger van de monarchie. Hij weet onder meer de koning af te
schermen van allerlei radicale en louche figuren als Van Andringa de Kempenaer en Van Bevervoorde die volgens
sommigen een kwalijke invloed uitoefenen. Zie: Boogman, Rondom 1848, 52; Beekelaar, Rond grondwetsherziening,
57; Robijns, Radicalen, 253, en Van Zanten, Koning Willem II, 565. De gang van zaken brengt Huussen jr. tot de
conclusie dat 1848 ‘het jaar is geweest van overwegend gepakte kansen’. ‘De Franse Revolutie’, 15.
48
De belangrijkste memories schrijft Donker Curtius: bij hoofdstuk I, III, VI en X, waarin de meest gevoelige
onderwerpen voorkomen. Het zijn de handhaving van de Raad van State in I, de indirecte verkiezing van de Eerste
Kamer in III, de vrijheid van godsdienst en onderwijs in VI en X. Van de Waardt, De man van 1848, 241.
49
In het voorgestelde censuskiesrecht is bezit het enige waarmerk voor de bekwaamheid van de kiezer. Deze
eenzijdige basis levert veel kritiek op. Thorbeckes voorstel om gepromoveerden kiesrecht te geven, is een poging
deze kritiek te ondervangen.
50
Aerts bespreekt in Thorbecke wil het, 376-389, de Bijdrage uitvoerig. De aanvulling op het onderwijs ontmoet in
confessionele kring de nodige weerstand. Brouwer, Het binnenste naar buiten, 108
51
Stuurman besteedt in Wacht op onze daden, 157-158, aandacht aan de petitiebeweging. De aantallen zijn hieraan
ontleend. Het Algemeen Handelsblad hanteert op donderdag 6 juli overigens wat andere aantallen. Volgens de krant
zijn in de periode van 20 tot 29 juni 419 liberale en 393 anti-liberale petities ontvangen, daarmee een simpele
tweedeling hanterend. De commissie voor de verzoekschriften kan deze stroom onmogelijk op tijd verwerken. Zij
vraagt op 23 juni 1848 om toevoeging van drie buitengewone leden. Het worden er vier ‘ten einde een oneven getal te
behouden’. Handelingen 1848, 361. Zie ook: Talsma, Het recht van petitie, 144. Volgens Talsma komen er in 1848
‘meer dan duizend’ petities binnen bij de Kamer. Ook van rooms-katholieke kant is er actief gepetitioneerd. Van den
Berg, In vrijheid gebonden, 194; De Haan, ‘Het onderwijs’, 199.
52
De Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht’, 91.
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uit de buitengewesten, terwijl in Utrecht en Holland het (antipapistisch getinte) verzet tegen
de vrijheid van onderwijs en kerkorganisatie overwegend is.53
Voorstanders spreken zich uit voor directe verkiezingen die voor anderen juist een bron
van grote zorgen zijn. De Bosch Kemper, de bekende publicist die de petitiebeweging
nauwlettend volgt en becommentarieert, voorziet de grootste mogelijke ongelukken. Naar zijn
overtuiging luiden directe verkiezingen de ondergang in, gevolgd door een suffrage universel
die zal eindigen in een gewelddadige omverwerping van alle gezag Parijs is het bewijs!54.
Een belangrijke deelnemer aan het petitiedebat is ‘Olivarius’ die enkele tientallen
Staatkundige opmerkingen publiceert.55 Achter dit pseudoniem gaan meerdere auteurs schuil,
waaronder oud-minister Van Hall. In de Opmerkingen moet vooral Thorbecke het ontgelden:
het is een ‘duistere’, ‘half-gegermaniseerde’ professor, omgeven door een slaafse ‘cotterie’.
Het denigreren van Thorbecke is echter minder belangrijk dan de poging van de auteur om de
onvermijdelijk geworden directe verkiezingen te verzoenen met de breed aangehangen leer
van het noodzakelijke evenwicht tussen monarchie, aristocratie en democratie. Het primaat
ligt bij de monarch, de vorst die het hoofd is van de uitvoerende macht en deel heeft aan de
wetgevende macht. De koning oefent zijn macht uit door verantwoordelijke ministers. De
aristocratie is present in de Eerste Kamer die, om werkelijk onafhankelijk te kunnen zijn, voor
het leven benoemd moet zijn. Zij dient de vorst te beschermen tegen een te grote macht van
het volk. Het risico op een te grote eigenzinnigheid van deze Kamer wordt voorkomen door
het koninklijke recht van benoeming van nieuwe leden. De auteur (Van Hall) vindt dat
hiermee het monarchale en het aristocratische deel van het evenwicht goed is geregeld. Dit
schept ruimte voor de directe verkiezing van de Tweede Kamer, het democratische deel van
het evenwicht. Daarmee ‘wordt aan de natie, door middel van eene regtstreeksche verkiezing,
op eene ruime schaal, eene betamelijke invloed verzekerd op den gang der regering en op de
inrigting der wetgeving’.56 Deze interpretatie is de sleutel om het optreden van de Tweede
Kamer in 1848 te kunnen begrijpen.
De Tweede Kamer behandelt de twaalf herzieningsontwerpen van woensdagmorgen 16 tot in
de late donderdagavond van 24 augustus 1848. Verderop komt dit grote debat gedetailleerd
aan de orde. Onder de niet te onderschatten druk van de publieke opinie en vooral van de
koning, die vastbesloten is de herziening hoe dan ook aangenomen te krijgen, behandelt de
Kamer nauwgezet de twaalf ontwerpen onder de bekwame regie van prominente leden.
53

Van Laarse, ‘De Deugd en het Kwaad’, 19. De leiders van deze laatste adresbeweging zijn Van Hall en Hofstede
de Groot.
54
Zoon van de gerespecteerde hoogleraar J.M. Kemper, uitgever en vrijwel enig schrijver van De Tijdgenoot, een
periodiek dat van 1842 tot 1845 verschenen is. In 1848 mengt hij zich in het herzieningsdebat met de brochure
Volkswil en volksbelang.
55
Drentje, Thorbecke, 397, met aldaar een uitvoerige noot (34) over de mogelijke medeauteurs (H. Box van het
Journal de la Haye) en geraadpleegde bronnen; De Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland, V, 321 en Suttorp,
Van Hall, 79. Van den Berg en Vis gaan eveneens uit van meerdere auteurs omdat de Staatkundige opmerkingen niet
zo stelselmatig opgezet zijn, De eerste honderdvijftig jaar, 323.
56
Staatkundige opmerkingen van Olivarius, 25. Stuurman beschrijft in Wacht op onze daden, 155 en 156, het
evenwichtsdenken, maar kent het in het hoofdstuk over 1848 een te beperkte rol toe in het debat over de herziening.
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De Eerste Kamer is de volgende halte in het traject van de herziening. De koning heeft uit
voorzorg vijf nieuwe leden benoemd om het risico van afstemming van hoofdstuk III (met de
verkiezing van deze Kamer door de Provinciale Staten) te elimineren. Deze maatregel blijkt
niet afdoende te zijn: de stemmen staken over dit hoofdstuk. Een pauze van een uur en een
gesprek van de koning met zijn kamerheer, tevens Kamerlid, A.W. van Brienen van de Groote
Lindt is voldoende om dit hoofdstuk binnen te halen.57 Alle overige hoofdstukken krijgen op 8
september een ruime meerderheid.58
De grondwet van 1840 schrijft vervolgens een behandeling in de Dubbele Tweede Kamer
voor met een verplichte aanvaarding door de drievierde meerderheid. Deze Dubbele Kamer,
op zaterdag 9 september door de Provinciale Staten gekozen, vergadert van maandag 2 tot de
avond van zaterdag 7 oktober over de 12 ontwerpen. Ook hier krijgt elk ontwerp een ruime
meerderheid, zodat, na een hernieuwde aanvaarding door de Eerste Kamer op 11 oktober59, de
nieuwe grondwet op vrijdag 3 november in een plechtig zitting van de Hoge Raad, de
provinciale hoven en de arrondissementsrechtbanken kan worden voorgelezen. Met de
afkondiging vanaf de raadhuizen is de herziene grondwet definitief een feit.60
Het succes van de regering, inclusief de koning, is groot. Voor de koning is het behoud van
zijn dynastie de eerste inzet geweest. Voor zijn tijdgenoten zijn het directe kiesrecht61, het
recht van vereniging en vergadering,62 de vrijheid van godsdienst en onderwijs de
belangrijkste verworvenheden.63 In de geschiedschrijving krijgt dit alles erkenning, maar
uiteindelijk prevaleren daar de uitgebreide bevoegdheden van de Staten-Generaal, de
volledige ministeriële verantwoordelijkheid en de koninklijke onschendbaarheid die de koning
langzaam maar zeker uit het centrum van de macht verbannen.64 Willem II erkent de
verdiensten van Donker Curtius en zijn collega’s door de voorlopige status van het ministerie
op 21 november 1848 om te zetten in een blijvende.65
57

Van den Braak, De Eerste Kamer, 54; Van Ditzhuyzen, ‘Van Brienen van de Groote Lindt’, 155-160.
De stemuitslagen in alle Kamers zijn afgedrukt bij Boissevain, De Grondwet opgehelderd door eene aanteekening,
42.
59
Vooraf ‘werden enkele leden bewogen ontslag te nemen’, om zekerder te zijn van een meerderheid, Van de Braak,
‘De andere Kamer’, 122.
60
De grote dagbladen wijden er slechts bijzonder summiere berichten aan. Het Algemeen Handelsblad heeft er op 4
november acht regels voor nodig, de Nieuwe Rotterdamsche Courant slechts ruim twee.
61
Zie: Te Velde, Van regentenmentaliteit tot populisme, 61.
62
Zie: Jansen, ‘Klassieke grondrechten’, 105. Janse betoogt het grote belang van dit recht in de groei van
burgerparticipatie in het politiek proces, De afschaffers, 15-16.
63
Aerts schrijft in ‘Beginselstrijd’, 221, dat de geloofsgemeenschap tot ver in de negentiende eeuw belangrijker is
dan staatsburgerschap, nationaliteit en politieke kleur.
64
Boogman vat bijvoorbeeld in ‘Thorbecke, A Liberal Statesman’, 124, de herziening voor zijn Engelse toehoorders
kort en bondig samen: ‘The power and the rights of the Second Chamber and of the ministers were considerably
strengthened, whilst the king’s power was restricted; the king became politically inviolate, the ministers politically
responsible...’. Zie bijvoorbeeld ook: Oud, ‘1848’, 49. Overigens is men er tot ver in de negentiende eeuw van
overtuigd dat koninklijke onschendbaarheid de koning niet vleugellam maakt. Krol, Als de koning dit eens wist, 28.
De belangrijkste veranderingen voor de Staten-Generaal zijn: de directe verkiezing van de Tweede Kamer en
indirecte verkiezing van de Eerste Kamer, het recht van interpellatie voor beide Kamers en het recht van amendement
en enquête voor de Tweede Kamer en beide Kamers vergaderen voortaan in het openbaar.
65
Daarmee is het ministerie Donker Curtius - De Kempenaer de eerste regering sinds de herziening. De instroom van
ministers verandert, qua herkomst, overigens nauwelijks, Secker, Ministers in beeld, hoofdstuk 3 en p. 107.
Met de belangrijke rol die de koning in de totstandkoming van de gemoderniseerde grondwet gespeeld heeft, wijkt de
Nederlandse monarchie opvallend af van het gebruikelijke patroon waarin de vorsten, ‘doodsbang voor het
58

70

1848

ii De Tweede Kamer: samenstelling en taakverdeling
De Tweede Kamer van 1848 treedt op 18 oktober 1847 aan.66 Zij bestaat uit 58 leden die
afgevaardigd zijn door de elf Provinciale Statenvergaderingen.67 Door tussentijdse
vervangingen hebben 61 personen er deel van uitgemaakt. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar:
33 leden zijn ouder en 28 jonger dan die 51 jaar. Corver Hooft uit Amsterdam is met 69 jaar
de oudste, de uit Overijssel afkomstige Duymaer van Twist, Van Haersolte en Storm van
’s-Gravesande en de Brabander Sasse van Ysselt zijn met hun 39 jaar aanzienlijk jonger. De
herkomst van deze jonge garde is niet helemaal toeval: de gemiddelde leeftijd van de
vertegenwoordigers uit de ‘buitengewesten’ Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Noord-Brabant en Limburg is met 48 jaar beduidend lager dan de leeftijd van de Hollanders
die gemiddeld 56 zijn.68
Kerkelijk gezien horen de tien leden uit Noord-Brabant en Limburg, op De Jong van Beek
en Donk na, tot de Rooms-Katholieke Kerk, maar zij zijn dan ook de enigen. De overigen zijn
Nederlands hervormd, met uitzondering van de vijf Waals hervormden, de doopsgezinde Van
Beeck Vollenhoven en Van Rijckevorsel die remonstrants is. De grote meerderheid is
hervormd maar in de praktijk zijn er grote verschillen. Zo rekent men Hoffmann en Mackay
en ook Boreel van Hogelanden tot sympathisanten of aanhangers van de orthodoxe,
antirevolutionaire stroming.69
Er is veel ervaring in de Kamer, maar het is niet zo dat de eenmaal gekozenen tot in lengte
van dagen blijven zitten. In 1848 is de gemiddelde zittingsduur 6,8 jaar met enkele flinke
uitschieters naar boven. Tien leden zitten meer dan tien jaar, 21 leden slechts drie jaar of
korter. Van Nagell tot Ampsen spant de kroon: vanaf oktober 1822 maakt hij deel uit van de
Kamer (waar hij in 1848 door ziekte afwezig is), op de voet gevolgd door Corver Hooft (24
jaar), D. Hooft en Luzac (beiden 20 jaar) en Van Dam van Isselt en Luyben die 19 jaar zitting
hebben. Deze ‘blijvers’ komen politiek en geografisch uit heel verschillende windstreken,
zodat er geen conclusies aan te verbinden zijn.
Het is een bekend en vaak bekritiseerd gegeven dat veel Kamerleden, in 1848 gaat het om
47 personen, een juridische opleiding hebben gevolgd.70 31 van hen hebben hun studie

spookbeeld van de sociale revolutie’ hun ‘sociale functie in conservatieve zin’ interpreteerden, ‘als consolidatie van
de maatschappelijke status-quo’. Van Osta, ‘De negentiende-eeuwse monarchie’, 76.
66
Zie het bestand TK cies-spreken-stemmen 47-48.ods en TK Toelichting cies-spreken-stemmen 47-48.pdf op
DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
67
Op grond van de bevolkingsomvang bepaalt de grondwet het aantal vertegenwoordigers: Zuid-Holland heeft er
twaalf, Noord-Holland tien, Noord-Brabant zeven, Gelderland zes, Friesland vijf, Overijssel en Groningen elk vier,
Limburg, Utrecht en Zeeland ieder drie en het dunbevolkte Drenthe slechts één.
68
Het lijkt erop dat de reisafstand en de belasting die dat met zich meebrengt van invloed is op de gemiddelde
leeftijd.
69
De Arnhemsche Courant schrijft op 19 juli: ‘De heer Mackay behoort tot de school van den heer Groen van
Prinsterer, is meer piëtist dan politicus’. De Kamer is daarmee min of meer een afspiegeling van kerkelijk Nederland,
met uitzondering van de kerken van de afscheiding. Zie onder andere: De Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, 320
e.v.; Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, en Barnard, Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk, 24
e.v..
70
In de literatuur is dit een bekend gegeven. Verschillende auteurs houden die overwegend juridische afkomst
verantwoordelijk voor de saaiheid die er geheerst moet hebben.
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afgesloten met een promotie.71 Onder de 14 overigen bevinden zich vijf edelen, vier
zakenlieden (Borski, Hoffmann, De Monchy en Van Rijckevorsel), drie voormalige militairen
(waaronder Storm van ‘s Gravesande) en de arts Menso.
Elk jaar treedt eenderde deel van de Kamer af. Van Akerlaken en Van Bleyswijk uit
Noord-Holland keren in oktober 1847 niet terug. Hun opvolgers zijn Opperdoes Alewijn en
Smit. Bruce uit Overijssel is benoemd tot gouverneur des Konings in Overijssel. In zijn plaats
komt Storm van ‘s-Gravesande. Modderman uit Groningen wordt vervangen door Wichers en
Storm uit Noord-Brabant door Bots. Tijdens de zitting nemen Beerenbroek uit Limburg en De
Backer uit Zeeland afscheid. Hun opvolgers zijn Geradts en Slicher van Domburg. Tot slot
wordt de uit Leiden afkomstige Luzac benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en
Hervormde Eredienst. Zijn vervanger is Mackay. Het leidt niet tot grote verschuivingen in de
Kamer. Van Akerlaken en Van Bleyswijk gelden als conservatieven, Smit staat te boek als een
‘pragmatische liberaal’.72 De enige echte verandering doet zich voor bij de opvolging van
Luzac, alom bekend als een liberaal, door de antirevolutionair Mackay.73
De nieuwe leden Bots, Slicher van Domburg, Smit, Storm van ’s-Gravesande, Wichers en,
met een korte onderbreking, Mackay keren na de eerste directe verkiezingen op 30 november
1848 weer terug in de Kamer. De Provinciale Staten zijn er in 1847 blijkbaar niet op uit om
zoveel mogelijk conservatieven af te vaardigen, in tegendeel. De voortdurende vernieuwing
van de Kamer tijdens de jaren veertig gaat in 1847 gewoon door.
Kamerleden die op de voorgrond treden, doen dat op drie manieren. Ze zijn vaak aan het
woord, geven leiding aan de afdelingen (of worden daar voor voorgedragen) en ze verzetten
veel werk als rapporteurs van de afdelingen die de wetsontwerpen en verdragen onderzoeken
in voorbereiding op de plenaire behandeling. De invloed is vooral aanwezig bij de voorzitters
die in de praktijk hun gezag ook in het debat doen gelden, en de deskundigheid bij de
rapporteurs. De voorzitters zijn over het algemeen ook deskundig, terwijl sommige
rapporteurs zich tijdens de vergaderingen wat meer op de achtergrond houden. Voorbeelden
zijn Cost Jordens, Van Naamen, Enschedé en Borski.
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24 daarvan zijn gepromoveerd op een dissertatie en zes op de veel lager aangeslagen stellingen, waaronder Van
Goltstein en De Kempenaer.
72
Kamerleden krijgen in het biografisch archief van PDC, beschikbaar op Parlement.com, een typering van hun
politieke kleur. Die is voor de leden rond 1848 nogal vaag, zelfs als het om liberalen gaat. Smit is ‘liberaal,
‘pragmatisch’ liberaal’, anderen, zoals Storm van ‘s-Gravesande, zijn ‘moderaat of gematigd liberaal, ‘pragmatisch’
liberaal, conservatief-liberaal’, zonder dat duidelijk is wat de verschillen zijn tussen al die vrijwel synonieme
aanduidingen.
73
Bij alle andere gaande en komende Kamerleden gaat het om allerlei liberale varianten met Luzac, Modderman en
Storm als echte liberalen. Dit beeld komt redelijk overeen met de analyses van de stemmingen. Van Akerlaken, Van
Bleyswijk en Beerenbroek bevinden zich in de trouwste vleugel van het regeringsgezinde kamp. Luzac en Storm
horen daarentegen tot het meest kritische deel van de oppositie. De nieuwelingen bevinden zich in de stemanalyse in
het brede midden.
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Tabel 1: Kamerleden die tijdens de zitting van 1847-1848 een vooraanstaande rol spelen,
inclusief het aantal keren van voordracht/verkiezing, deelname aan het debat en als
rapporteur.74 Sommige namen zijn verkort.
Voordracht (afdelings-)
voorzitter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Boreel van Hogelanden, W.,
Verweij Mejan, G.W.
Nedermeijer van R., J.T.H.
Dam van Isselt, E.W. van
Gevers van E., D.Th. (knt)
Man, M.J. de
Panhuys, J.E. van (knt)
Duymaer van Twist, A.J.
Gouverneur, P. (knt)
Schooneveld, P.C.
Corver Hooft, J. (knt)
Faber van Riemsdijk, J.C. (knt)
Goltstein, J.K. van
Luyben, J.L.A.
Star Busmann, C. (knt)

Deelname aan debatten
vz
7
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

Goltstein, J.K. van
Dam van Isselt, E.W. van
Faber van Riemsdijk, J.C. (knt)
Gevers van E., D.Th. (knt)
Nedermeijer van R., J.T.H.
Duymaer van Twist, A.J.
Leeuwen, G. van (knt)
Schooneveld, P.C.
Mutsaers, J.A.
Harencarspel, R. van (knt)
Luyben, J.L.A.
Rijckevorsel Hzn, A. van
Storm van ‘s-Gr., C.M. (n)
Uytwerf Sterling, J.J. (knt)
Verweij Mejan, G.W.

Commissies van rapporteurs
en onderzoek
21
18
16
14
14
13
13
13
12
10
10
10
10
10
10

Duymaer van Twist, A.J.
16
Panhuys, J.E. van (knt)
15
Cost Jordens, W.H. (knt)
14
Nedermeijer van R., J.T.H.
14
Naamen, J.S. van
13
Enschedé, J. (knt)
10
Faber van Riemsdijk, J.C. (knt) 10
Monchy, E.P. de
10
Rijckevorsel Hzn, A. van
9
Haersolte van H., J.C. van (knt) 8
Harencarspel, R. van (knt)
8
Uytwerf Sterling, J.J. (knt)
8
Verweij Mejan, G.W.
8
Borski, D. (knt)
7
Gouverneur, P. (knt)
7

De vooraanstaande, prominente Kamerleden zijn de regelmatig gekozen afdelingsvoorzitters
Verweij Mejan, Nedermeijer van Rosenthal, De Man, Van Dam van Isselt en Duymaer van
Twist. Actief in het debat zijn vooral Van Goltstein, Faber van Riemsdijk, Gevers van
Endegeest. De rooms-katholieken Mutsaers en Luyben zorgen ervoor dat de provincies
Noord-Brabant en Limburg in de Kamer worden gehoord. Aan de frequentie van voordracht
of deelname is te zien dat de grens tussen wel en niet of minder prominent heel diffuus is. In
de bespreking van de belangrijke debatten zal blijken of deze leden hun gezag ook
daadwerkelijk uitgeoefend hebben.
iii Analyse van het stemgedrag
Hoewel er veel gesproken wordt, uiteindelijk moet ieder lid ‘naar de inspraak van zijn
geweten’ zijn stem uitbrengen.75 Stemmen is kleur bekennen.76 12 van de 18 ontwerpen
dragen in meer of mindere mate het stempel van Thorbecke en worden door uitgesproken
liberalen verdedigd.77 Zeker bij de cruciale hoofdstukken III en VI bestaat er geen veilig of op
de status quo gericht stemgedrag. Er geldt maar één, simpele regel: wie niet tegen is, is vóór,
voor direct kiesrecht, een gekozen Eerste Kamer, voor de volledige godsdienstvrijheid voor de
74

De aanduiding (knt=keert niet terug) betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de
zitting niet meer terugkeert. Gevers van Endegeest, Gouverneur, Van Panhuys en Hoffmann nemen na een korte
onderbreking opnieuw zitting in de Tweede Kamer. (n=nieuw) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft.
75
De Bosch Kemper geeft in zijn Geschiedenis III, 227, in zijn omschrijving van Schooneveld vooraanstaand
middenfiguur sinds de vroege jaren veertig een fraai geformuleerd ideaalbeeld van de parlementariër uit die
periode. Dit Kamerlid heeft ‘geen andere eerzucht (...) dan naar de inspraak van zijn geweten, in eenen vrijen
werkkring ten nutte van anderen te leven, zonder vorsten- of volksgunst te bejagen’.
76
Zie pagina 71, voetnoot 66; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 452.
77
Ter herinnering: het zijn uitsluitend de stemmingen over de wetsontwerpen, ingediend door de regering, die de
volgorde in de onderstaande tabel bepalen. Zie de uitleg in de Inleiding.
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rooms-katholieken en bij I en IX voor (een enigszins beperkte) vrijheid van vereniging en
vergadering en voor het bijzonder onderwijs. De grote kranten, de talloze petities en
publicaties laten er niet de minste twijfel over bestaan: voorstemmen is dwingende plicht, het
is de enige route naar de toekomst, weg van het onverantwoorde conservatisme. En niet in de
laatste plaats, voorstemmen is gehoorzamen aan de uitdrukkelijke wens van de koning!
Dit neemt niet weg dat een substantieel deel van de Kamer deze druk weerstaat en bij
verschillende hoofdstukken tegenstemt. De analyse maakt duidelijk of deze oppositie een
eenheid vormt of juist verdeeld is. Het heeft veel te maken met de vraag of deze analyse iets
laat zien van de indeling in partijen of stromingen zoals Donker Curtius die poneert. Zijn de
partijen van het behoud, de gematigde en de snelle vooruitgang zichtbaar of blijkt het een
retorische kunstgreep te zijn om een meerderheid voor de herziening te mobiliseren?
Tijdens de zitting 1847-1848 heeft de Tweede Kamer over 36 wetsontwerpen gestemd. Eén
daarvan, het ontwerp op de instructie van de Algemene Rekenkamer, is weggelaten.
Kamerlid-minister De Kempenaer is tegen het ontwerp, ingediend door het vorige ministerie,
dat dan ook geen kans heeft aangenomen te worden. Van de 35 overgebleven ontwerpen
neemt de Kamer er 18 unaniem aan. Zij maken wel deel uit van de analyse, maar ze zijn niet
opgenomen in de tabel. De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken van de
herzieningsontwerpen.78 Slechts één ontwerp wordt afgekeurd. Bij stemming 26 verwerpt de
Kamer op 22 augustus 1848 een nieuwe verhoging van de begroting van Oorlog met 21
stemmen voor en 32 tegen. Analyse van alle stemmingen levert de vereiste Cr = 1 – 0,95 op.
De Backer, Beerenbroek, Luzac, Van Nagell en Slicher van Domburg ontbreken in de tabel,
omdat zij aan te weinig stemmingen deelgenomen hebben. De namen van enkele leden zijn
verkort. Unanieme stemmingen zijn weggelaten.

78

Een afzonderlijk analyse van de herziening in eerste lezing is niet uitgevoerd. Die voldoet niet aan de eis van
Cr = 1 - 0,95. Daarvoor verantwoordelijk zijn de stemmingen over VI (Van de godsdienst) en XII (Additionele
bepalingen) met de vele modelschendingen.
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Tabel 2: Uitslagen van 17 van de 35 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1847-1848
stemmingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1847-1848
Goltstein, J.K. van
Dam van Isselt, E.W. van
Verweij Mejan, G.W.
Nap, C.M.
Panhuys, J.E. van
Man, M.J. de
Duymaer van Twist, A.J.
Haersolte van Haerst, J.Ch. van
Gevers van Endegeest, D.Th.
Cost Jordens, W.H.
Storm van 's Gravesande, C.M.
Jong van Beek en Donk, J.O. de
Nederburgh, C.B.
Hoffmann, M.A.F.H.
Schooneveld, P.C.
Kien, N.P.J.
Opperdoes Alewijn, P.
Harencarspel, R. Scheers van
Anemaet, S.H.
Monchy, E.P. de
Beeck Vollenhoven, H. van
Gouverneur, P.
Bots, J.B.
Sasse van Ysselt, L.J.B. van
Heloma, N. van
Luyben, J.L.A.
Romme, R.P.
Mutsaers, J.A.
Smit, H.J.
Rijckevorsel Hzn, A. van
Wichers, B.
Enschedé, J.
Geradts, H.H. (vanaf 19-07)
Heemstra, S. van
Kniphorst, G.
Weichs de Wenne, C.M.H. de
Kempenaer, J.M. de
Timmers Verhoeven, P.F.
Corneli, J.J.F.M.M.
Boreel van Hogelanden, W.
Naamen, J.S. van
Mackay, Ae.
Lycklama a Nyeholt, W.H.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Corver Hooft, J.
Borski, D.
Star Busmann, C.
Uytwerf Sterling, J.J.
Hiddema Jongsma, G.
Telting, A.
Nedermeijer van Rosenthal, J.T.H.
Menso, H.
Egter van Wissenkerke, A.J.F.
Bijleveld, J.F.
Leeuwen, G. van
Hooft Jzn., D.

14
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
a
g
a
a
+
+
+
+
+
+
14

20
+
a
+
+
+
+
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
a
a
a
a
+
+
+
+
+
+
+
a
a
+
a
+
+
+
+
+
a
a
a
20

III
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
III

VI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
VI

I
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
I

IX
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
IX

27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27

9
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
g
a
a
+
+
+
+
+
+
g
+
+
+
+
a
+
+
a
+
+
+
a
+
9

XI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
XI

X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
X

VIII 11
- - - +
+ + + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
- +
- +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ a
+ g
+ +
+ + a
+ + +
+ +
+ +
+ +
+ g
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
- +
VIII 11

II
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
II

1
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
g
+
+
a
+
+
+
+
+
g
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1

IV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
IV

XII
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
XII

26
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
+
+
26
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De tabel is het eerste voorbeeld van een analyse met een informatieve en verrassende
uitkomst. De Tweede Kamer stemt in 1848 volgens één dimensie (de tegenstelling die het
stemgedrag over het algemeen bepaalt) met een duidelijk tegenovergesteld uiteinde. Het is de
dimensie van de regering tegenover de in twee groepen verdeelde oppositie. Die oppositie
komt van twee kanten, van ‘boven’ in de tabel en van ‘beneden’. De ‘bovenste’ oppositie
heeft vooral bezwaren tegen de herzieningsontwerpen II en IV. Voor de groep van Van
Goltstein (1) tot Duymaer van Twist (7) is in II de handhaving van de Raad van State het
belangrijkste bezwaar en, als de groep uitgebreid wordt tot Gouverneur (22), zijn de
onvoldoende bepalingen over de Provinciale Staten in hoofdstuk IV het struikelblok. De leden
van deze oppositie bepalen hun stem vooral aan de hand van staatsrechtelijke argumenten. De
Raad van State is in hun ogen overbodig, zelfs riskant, na invoering van de volledige
ministeriële verantwoordelijkheid. Het is deze leden meer te doen om een betere regeling van
de genoemde onderwerpen dan om het bestrijden van een gemoderniseerde grondwet. Deze
groep kan daarmee de staatsrechtelijke oppositie worden genoemd.
Op het eerste gezicht hoort stemming VIII, met de verplichte zeedienst, niet bij de
staatsrechtelijke thema’s. De bezwaren van Van Goltstein, Van Dam van Isselt (2) en Verweij
Mejan (3) richten zich echter tegen de onnodige gedetailleerdheid van het ontwerp. Om in de
toekomst het loten voor de militie, inclusief het schadelijke remplaçantenstelsel, te kunnen
afschaffen, moet eerst de grondwet worden herzien, een veel te hoge drempel voor een
noodzakelijke maatregel. Het is opnieuw een staatsrechtelijk in plaats van een conservatief
bezwaar. Het geldt ook voor stemming 11, de wettiging van het koloniaal batig slot van 1846.
De tegenstemmers vinden het principieel onaanvaardbaar dat zij geen zeggenschap hebben
over de koloniale financiën, ook al biedt minister Rijk de Kamer inzage in de onderliggende
stukken.79 Het is veelzeggend dat de zakenlieden De Monchy en Van Rijckevorsel eveneens
tegenstemmen. Zij hebben niet zoveel met een nauwkeurige staatsrechtelijke argumentatie,
maar des te meer met een transparant financieel beheer. Bij stemming 1 gaat het om een
soortgelijke kwestie. Het ontwerp betreft de verdere financiering van de steenweg van
Maastricht naar de Gelderse grens, het voorbeeld uit het begin van het hoofdstuk. Het gaat
niet om het geld maar om de vreemde gang van zaken bij de toekenning. Dat is bij uitstek de
zorg van dit deel van de oppositie.
De stemmingen XII, met veel modelschendingen binnen de groep, en 26, met een
meerderheid aan tegenstemmers, zijn niet echt onderscheidend voor de staatsrechtelijke
oppositie. Bij XII doen de voorstemmers, met uitzondering van Nederburgh (13), er het
zwijgen toe. Bij stemming 26 verwerpt de Kamer het voorstel van de regering om de uitgaven
van Defensie met ƒ 1,8 miljoen te verhogen. De vele tegenstemmers gebruiken een beperkt
aantal argumenten: de internationale spanningen zijn afgenomen en de precaire financiële
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Het is een opmerkelijk gebaar: ‘Ten einde U Edel Mogenden de volle overtuiging te geven, dat bij de
tegenwoordige Regering de zucht tot openbaarheid en onbelemmerd onderzoek bestaat, kan ik hier nog bijvoegen, dat
ik de door mij gevraagde magtiging verkregen heb, strekkende om U Edel Mogenden de inzage aan te bieden van al
de stukken die vroeger, bij het onderzoek der Staatscommissie, zijn overlegd. Al die stukken liggen thans in het locaal
van het departement van Kolonien voor de leden der Kamer gereed’. Handelingen 1847-1848, 301.
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situatie staat geen verdere verhoging toe. Het is wel opvallend dat er bij de ‘onderste’
oppositie maar drie tegenstemmers zijn. Zij vindt een omvangrijk leger als hoedster van de
bestaande orde en de nationale veiligheid blijkbaar een fors financieel offer waard.80
Voor de conservatieve oppositie onderaan is hoofdstuk III het grote probleem. Het directe
kiesrecht en de gekozen Eerste Kamer verstoren het noodzakelijke evenwicht tussen het
monarchale, het aristocratische en het democratische principe, de hoeksteen van het
conservatieve denken. VI, met de volledige emancipatie van de rooms-katholieken, weegt
bijna net zo zwaar. Star Busmann (47) is hier de uitzondering. Hij stemt wel tegen III maar
voor VI. Verder zijn I met het recht van vereniging en vergadering en IX met de vrijheid van
onderwijs voor een kleiner deel van deze oppositie onoverkomelijk. De conservatieve
oppositie staat voor indirect kiesrecht, is protestants en antipapistisch en wil rechten en
vrijheden streng reglementeren.
Voor deze groep zijn ook de stemmingen verder naar links, 20 en 14 allebei over
juridische onderwerpen belangrijk. Bij 20 stemt de Kamer over een wet die bepaalt dat de
vacatures bij provinciale gerechtshoven niet worden vervuld en dat het aantal rechters per
strafkamer daalt van zes naar vier. Minister Donker Curtius voldoet met deze voorgestelde
besparing van ƒ 50.000 per jaar aan de Kamerbrede oproep om te bezuinigen en hij neemt een
voorschot op de noodzakelijke hervormingen van het ingewikkelde en dure rechtssysteem.
Maar hij vergist zich: vooral de conservatieve oppositie vreest kwaliteitsverlies. Van Faber
van Riemsdijk (44) tot Hooft (56) geloven deze Kamerleden niet, dat ‘vier raadsheren
[genoeg] waarborg voor helder inzigt zullen opleveren’. Hoewel 29 leden daar wel van
overtuigd zijn, steekt begin augustus de Eerste Kamer een spaak in het wiel door het voorstel
te verwerpen. Tegenstanders ontpoppen zich als de beschermers van hun eigen juridische
stand. Bij 14 neemt de Kamer met de nodige moeite de wet aan die de afschaffing van
geseling en het brandmerken regelt.81 Volgens Van Naamen, een van de tegenstemmers, is
afschaffing een blijk van zwakte. Het afschrikwekkende effect kan niet gemist worden
volgens Van Goltstein, die bij de staatsrechtelijke oppositie hoort. Anderen zien zelfs het hele
stelsel van straffen in gevaar komen. Ondanks alle historische en wetenschappelijke
tegenargumenten stemmen 20 leden uit de conservatieve én de staatsrechtelijke oppositie
tegen. Op dit punt is er een duidelijke verwantschap tussen de beide oppositionele vleugels.
Dit onderstreept het feit dat afstand tussen de staatsrechtelijk en conservatieve opposities
minder groot is dan de tabel suggereert. Zo stemmen Van Goltstein (1), Verweij Mejan (3),
Nap (4) en Van Panhuys (5) uit de staatsrechtelijke oppositie meerdere keren met de
conservatieven mee. Omgekeerd gebeurt dat minder. Hooft (56) stemt ook tegen VIII en XII
en Van Leeuwen (55) tegen IV en XII. Deze stemmen kunnen zowel staatsrechtelijk als
80

Kien zegt het zo: ‘dat bij de tegenwoordige nieuwe ontwikkeling of verwikkeling van Europa, wij NEDERLANDERS
willen blijven, zelfstandig en vrij en ons daarvoor de noodige opofferingen zullen getroosten’. Het komt zelden voor
dat de Handelingen cursiveringen en klein kapitaal gebruikt. Blijkbaar heeft de spreker met grote nadruk
gearticuleerd (of hij heeft bij de latere correctie het belang van de zaak nog een keer willen aangeven).
81
In deze jaren is de regering bezig de wetboeken van strafrecht te vervangen. Elk onderwerp dat daarmee te maken
heeft, krijgt uitvoerige aandacht. Geseling en brandmerken zijn in onbruik geraakt maar toch mengen 19 sprekers zich
in de discussie, waarbij de standpunten ver uiteen liggen.
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conservatief bedoeld zijn. De staatsrechtelijke oppositie heeft duidelijk meer affiniteit met de
conservatieven dan andersom.
De tabel vertoont hiermee een verdeling in drie groepen. De staatsrechtelijke oppositie begint
bij Van Goltstein (1) en eindigt bij de groep van Storm van ‘s-Gravesande (11) tot Kien (16).
Daar begint het midden dat eindigt bij de groep van Boreel van Hogelanden (40) tot Star
Busmann (47). Vanaf die plaats begint het domein van de conservatieven dat eindigt bij Hooft
(56).
In het midden bevinden zich de trouwste aanhangers van de regering. In 1848 zijn dat in de
eerste plaats de gouvernementelen, ofwel de leden die het hun plicht achten zo lang mogelijk
mee te werken aan de totstandkoming van nieuwe wetten. Het primaat berust bij de regering
en alleen als het landsbelang of het persoonlijke geweten direct gevaar lopen, is tegenstemmen
toegestaan. Het uiteindelijke pakket van twaalf ontwerpen is op enkele belangrijke punten
voldoende aangepast om acceptabel te zijn. In de tweede plaats horen dit jaar de roomskatholieken Gouverneur (22), Bots (23), Van Sasse van Ysselt (24), Luyben (26), Romme
(27), Mutsaers (28), Geradts (33), De Weichs de Wenne (36) en Corneli (39) tot het midden.
Zij willen voorkomen dat hun emancipatie hoe dan ook in het gedrang komt; ze stemmen
tegen geen enkel hoofdstuk van de herziening. Een stem tegen 26, de verhoging van de
begroting van Oorlog, brengt de grondwet niet in gevaar. Tot de middengroep horen in de
derde plaats de liberalen die nu hun finest hour beleven en voor (bijna) alle ontwerpen
stemmen. De voormalige negenman Van Dam van Isselt hoort daar naar eigen overtuiging bij,
al stemt hij tegen IV, VI en VIII. Anemaet, eveneens oud-negenman, stemt nu tegen IX en
XII. Van Heemstra en De Kempenaer, de beide Rotterdammers De Monchy en Van
Rijckevorsel en de Groninger Wichers staan eveneens als liberalen te boek.82 Het onderzoek
van de debatten moet aantonen of dat terecht is.
De driedeling in een staatsrechtelijke, een conservatieve oppositie en een voorstemmend
midden verschilt met de indeling van Donker Curtius in de partijen voor van gematigde en
snelle vooruitgang en conservatieven. De analyse maakt geen onderscheid in de stemmen voor
een herziening, zoals Donker dat wel doet, die liberaal of nationaal gemotiveerd kunnen zijn.
Zij toont wel een onderscheid aan binnen de tegenstanders van een aantal hoofdstukken. Het
is namelijk niet zo dat, naarmate de conservatieve overtuiging sterker is, het aantal
tegenstemmen toeneemt. De analyse maakt zichtbaar dat het om twee soorten oppositie gaat,
een staatsrechtelijke en een conservatieve, die principieel verschillende bezwaren hebben
tegen onderscheiden hoofdstukken van de herziening.
Het bestaan van twee, grotendeels gescheiden opposities is gunstig voor Donker Curtius.
Bij III, VI, I en IX, de struikelblokken voor de conservatieve oppositie, moet zij het doen met
minimale steun van de staatsrechtelijke oppositie en bij II, IV en VII geldt het omgekeerde.
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Schmitz, ‘Van Rijckevorsel’, 223, constateert terecht dat Van Rijckevorsel geen thorbeckiaanse liberaal is omdat
hij in dit jaar alleen noodgedwongen voor direct kiesrecht stemt. In 1850 keert hij zich tegen Thorbeckes kieswet.
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Het resultaat is dat deze omstreden hoofdstukken met overtuigende meerderheden
aangenomen worden.
iv De Tweede Kamer aan het woord: de belangrijke debatten van 1847-1848
De debatten die er deze zitting echt toe doen, zijn de debatten van 25 maart, 11 mei en de
beraadslagingen van 16 tot 24 augustus 1848. Op 25 maart presenteert Schimmelpenninck. de
nieuwe president-minister, zijn plannen voor de grondwetsherziening en de nieuwe regering.
11 mei is het moment waarop Donker Curtius de Kamer op de hoogte moet stellen van het
ontslag van de ministers Schimmelpenninck en Nepveu. Veruit de meeste aandacht gaat uit
naar de uitvoerige discussies over de twaalf ontwerpen tot herziening van de grondwet. Van
16 tot 24 augustus laat de Tweede Kamer zien wat zij kan en waar haar grenzen liggen. De
bevindingen uit deze debatten worden tot slot kort getoetst aan de debatten in de Dubbele
Kamer van 2 tot 7 oktober. Maar eerst volgt een korte kennismaking met de Kamer rond de
beraadslaging over het ontwerpadres van antwoord op de troonrede van 26 en 27 oktober
1847. De koning heeft de herziening toegezegd op een moment dat er van revolutionaire
dreigingen nog geen sprake is.
a Kennismaking: troonrede en adres van antwoord
De troonrede waarmee koning Willem II op 18 oktober de zitting van 1847-1848 opent, is
voorspelbaar optimistisch met, aan het eind, de onvermijdelijk geworden aankondiging van
een bescheiden herziening. De koning heeft voor elk ministerie een positief of opwekkend
woord met soms een korte aanduiding wat er gaande is. Zo is de rust in de overzeese gebieden
ongestoord en is er een begin gemaakt met de invoering van nieuwe wetgeving in Oost-Indië.
De rellen van juni 1847, die het gevolg waren van de hoge voedselprijzen, leiden alleen tot de
opmerking dat ‘de gezegende oogst van de meeste gewassen (...) de hoop op[wekt], dat de
ingezetenen bewaard zullen worden voor die rampen, welke het gevolg zijn van de
schaarschte en duurte der levensmiddelen’.83 Zelfs ‘de staat van ‘s Rijks geldmiddelen is
gunstig’, zodat er afgelost kan worden. Bij de opsomming van wetsontwerpen die de regering
zal aanbieden, erkent de vorst dat de regeling van het stem- en kiesrecht een herziening van de
grondwet noodzakelijk maakt. De koning sluit, zoals altijd, zijn rede af met een zegenwens en
de verklaring dat ‘hiermede deze zitting der Staten-Generaal geopend’ is.
De Tweede Kamer besteedt haar eerste vergadering op 19 oktober, zoals gebruikelijk, aan
het toelaten van nieuwe leden en het kiezen van drie kandidaten voor het voorzitterschap,
waarvan de koning altijd de eerste benoemt.84 Deze post is geen sinecure, de Kamer kiest
altijd voor leden die ervaring hebben en over gezag beschikken. Deze keer komt Boreel van
Hogelanden op de eerste plaats, Verweij Mejan op de tweede en Star Busmann op de derde.
Boreel aanvaardt twee dagen later de leiding door het houden van een toespraak met een
83

Handelingen 1847-1848, 1.
Het onderzoek van de geloofsbrieven levert altijd gedoe op over het al dan niet meetellen van blanco stembriefjes
door de verschillende Provinciale Staten. De Kamer zelf trekt die van totaal uitgebrachte stemmingen af maar de
Statenvergaderingen houden er soms hun eigen interpretatie op na.
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vooruitblik naar de komende zitting die, vanwege de komende herziening, ‘hoogst belangrijk’
zal zijn.
Op 26 en 27 oktober 1847 debatteert de Kamer over het ontwerpadres van antwoord op de
troonrede. Vrijwel altijd ziet zij dit stuk als een uiting van beleefdheid, waarin elke paragraaf
van de troonrede een positieve bevestiging krijgt. Er zijn echter altijd, meestal kritische, leden
die de gelegenheid willen aangrijpen om met de ministers over de belangrijke onderwerpen
die aangestipt zijn, te discussiëren. Zij zijn voor een ‘zelfstandige toon’ van het adres om zo
de regering duidelijk te maken wat de meest aangelegen punten zijn die om een oplossing
vragen. In 1844 heeft dat voor wrijving gezorgd met de Eerste Kamer en vervolgens met de
koning die weigerde verschillende adressen te ontvangen van afzonderlijke Kamers. Het
leidde ertoe dat de ministers sinds 1845 het debat over het ontwerpadres boycotten. Vanaf dat
jaar is de strekking van het adres weer veel meegaander geworden, maar dat belet Luzac niet
om opnieuw het voorstel te doen om de minister van Binnenlandse Zaken uit te nodigen om
een bepaalde zinsnede uit de troonrede te verduidelijken. Natuurlijk gaat het niet om die ene
zin, maar om het doen van een verplichtende oproep. De Kamer neemt het voorstel niet over,
zij wil een nutteloze confrontatie niet aan. Alleen Anemaet, Van Dam van Isselt, Van
Goltstein, Van Heemstra, Van Heloma, Hoffmann, De Kempenaer, Kien, Luzac, Van
Rijckevorsel, Verweij Mejan en Wichers, steunen het voorstel. Zij staan voor een zelfstandige
en zelfbewuste Kamer die een minister niet naar eigen believen kan negeren.
De behandeling van de verschillende paragrafen levert weinig nieuws op. De belangrijkste
paragraaf is 13 die antwoordt op de aankondiging van de herziening. Het ontwerpadres getuigt
van ‘hartelijke blijdschap’, waarmee de mededeling ontvangen is. Alle alinea’s van deze
paragraaf ademen deze geest, zonder concreet te worden over de gehoopte omvang van de
voorstellen. Kien is het niet eens is met de hartelijke blijdschap. Hij wil dat veranderen in ‘de
meeste belangstelling’, omdat hij de opgeklopte verwachtingen van de voorstanders niet deelt.
In tegendeel, hij vreest het ‘hartstogtelijk, soms in mijne oogen zeer verachtelijk
courantengeschrijf’ dat de stemming onder de bevolking negatief kan beïnvloeden.85 Zijn
amendement krijgt alleen de steun van Borski en Hooft. Tijdens de herziening zal Kien tegen
vier, Borski tegen twee en Hooft tegen zes van de twaalf ontwerpen stemmen.
De Kempenaer, een gevierd spreker met een enigszins geëxalteerd taalgebruik, komt met
een tegengesteld amendement. Hij wil de complete paragraaf van de commissie vervangen
door zijn versie, waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt dat de komende herziening ‘het geheel
van dit gewigtig werk der wijziging en verbetering van het staatsverdrag zullen omvatten’.86
De Kamer gaat er niet mee akkoord, zij wil het kwetsbare initiatief niet al bij voorbaat
belasten.87 Het ontwerpadres krijgt in de finale stemming de steun van 48 van de 50
aanwezigen. Alleen De Kempenaer en Luzac stemmen tegen.
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Ibidem, 49.
Ibidem, 50.
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De Kempenaer krijgt alleen de steun van Anemaet, Hoffmann, Luzac, Schooneveld en Wichers. De voormalige
negenmannen Van Heemstra en Van Dam van Isselt stemmen tegen.
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Deze verplichte tweedaagse beraadslaging is wel een echte kennismaking met de Kamer.
Het debat maakt duidelijk wie tot de prominente woordvoerders behoren. Het zijn Luzac,
Van Dam van Isselt, Duymaer van Twist, Van Goltstein, Van Heemstra, De Kempenaer en
Schooneveld, de sceptische Kien en verder De Monchy bij economische en financiële
thema’s. Zij profileren zich als kundige, hervormingsgezinde en, in het geval van Van Dam
van Isselt, Luzac, De Kempenaer, als liberale parlementariërs.
b Het aantreden van de ministeries Schimmelpenninck en Donker Curtius
Op 7 maart 1848 roept de regering de Tweede Kamer terug van het langdurigste reces uit de
onderzoeksperiode. Voorstellen tot herziening zijn er nog steeds niet, maar de revolutie in
Parijs, de gespannen situatie in andere landen en de latente opstandigheid in verschillende
regio’s maken overleg dringend noodzakelijk. Dat blijkt uit de hoge opkomst van 52 van de
58 leden en acht van de negen ministers. De minister van Buitenlandse Zaken Van Randwijck
licht eerst de verhouding tot het nieuwe Franse bewind toe en vervolgens deelt Van der Heim
van Duivendijke, de minister van Binnenlandse Zaken, mee dat drie lichtingen reservisten
zullen worden opgeroepen, waarvoor hij de Kamer vraagt het benodigde geld beschikbaar te
stellen. Na een korte stilte belooft de minister dat ‘de door den Koning bij de opening Uwer
tegenwoordige vergadering toegezegde voordragten tot verandering in de Grondwet
onverwijld aan U Edel Mogenden zullen worden ingezonden’.88 Twee dagen later ontvangt de
Tweede Kamer de 27 ontwerpen met ‘meer talrijke dan belangrijke wijzigingen’.89 Zoals
bekend grijpt de koning op 13 maart in door de Kamer via Boreel van Hogelanden te
verzoeken de magere 27 ontwerpen aan te vullen met voorstellen, waarmee ‘Z.M. bereid is
zich alsdan daarmede te vereenigen’.90
Boreel overlegt dezelfde maandag met de afdelingsvoorzitters die de volgende dag met de
afdelingen aan het werk gaan. Uitgangspunt voor het overleg is het ontwerp van de vroegere
Kamervoorzitter Bruce.91 Op donderdag biedt de inmiddels benoemde commissie van
rapporteurs voor de grondwetsherziening het verslag aan dat de voorzitter aan de koning
rapporteert. De afdelingen hebben met de commissieleden Duymaer van Twist, Corver Hooft,
Van Panhuys, Van Goltstein en Verweij Mejan (dit is de volgorde waarin het rapport
ondertekend is) gekozen voor onafhankelijke, hervormingsgezinde leden die niet tot de directe
aanhang van Thorbecke horen. Deze commissie rapporteert enkele maanden later ook over de
twaalf ontwerpen van het ministerie-Donker Curtius.
Het rapport dat zij opgesteld hebben, is een opmerkelijk en boeiend document van een
Kamer die er zich terdege van bewust is dat het nu om hoofdzaken gaat. Het document, dat uit
88

Ibidem, 1443. De Bosch Kemper noemt deze korte stilte en interpreteert die als een verzoek om uitstel van de
herziening dat de regering in staat stelt de reacties af te wachten en eventueel daarop te reageren. Geschiedenis V,
237.
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Blok, Geschiedenis IV, 392. Veel bekender is de veel geciteerde typering van Thorbecke: ‘een klein mager schepje
uit onze ketel’.
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Amsterdamsche Courant, 15 maart 1848. Boreel van Hogelanden, ‘Herinneringen’, 335-337.
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Na het niet in behandeling nemen van Thorbeckes negenmannenvoorstel in mei 1845, schrijft Bruce een aangepaste
versie van het voorstel, waarin de directe verkiezingen ontbreken. Zwart, A.J. Duymaer van Twist, 206.
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15 punten bestaat, gaat ervan uit dat de 27 oorspronkelijke voorstellen het uitgangspunt
blijven en dat er in een later stadium aanvullende veranderingen aan bod zullen komen. De
belangrijkste punten zijn: afschaffing van de standen, handhaving van een aangepaste Eerste
Kamer, recht van amendement, koninklijke onschendbaarheid en ministeriële
verantwoordelijkheid,92 recht van ontbinding voor beide Kamers en de éénjaarlijkse begroting
en rekening. Maar ook verklaart zich de ‘zeer grote meerderheid’ van de Kamer al in het
tweede punt tegen directe verkiezingen, het schibbolet van de Nederlandse politiek. Zij is wel
voor wettelijke vaststelling van de regeringsreglementen voor het koloniale beheer, maar van
een directe bemoeienis met de koloniën wil de Kamer niet weten.93 Het rapport laat zich niet
uit over de grenzen van de vrijheid van godsdienst en onderwijs. De Tweede Kamer is bereid
en in staat om direct te reageren op een onverwacht en spectaculair initiatief van de koning.
Onder leiding van een bekwame en zelfbewuste commissie ligt er in korte tijd een alternatief
ter tafel dat tegemoet komt aan vrijwel alle eisen die in de jaren veertig aan de herziening
gesteld konden worden. Het is een uitstekend uitgangspunt voor rustiger tijden, maar niet voor
een tijd waarin dreigende omstandigheden ruimte bieden voor doortastende voorstellen.
De koning laat het initiatief welgeteld vier dagen aan de Kamer. Op 18 maart ontvangt zij
het koninklijk besluit met de benoeming van de staatscommissie. Namen worden niet
genoemd en een reactie blijft vooralsnog uit. Wel deelt de minister van Financiën Van
Rappard, aanwezig om een wetsvoorstel te verdedigen, mee dat ‘de hoofden van
departementen van algemeen bestuur zich eenstemmig gedrongen hebben gevoeld, om
gelijktijdig den Koning te verzoeken hen in hunne betrekking te vervangen’ en ‘dat wij
reikhalzend het oogenblik verbeiden, waarin wij onze betrekking zullen kunnen neerleggen.’94
Deze, naar inhoud en woordkeus, bijzonder ongebruikelijke mededeling, typeert de sfeer van
het moment.
In deze onzekere tijd ontvangt de Kamer op woensdag 22 maart het verzoek om de
uitgaven voor de marine te verhogen met ƒ 370.000,00 tot ƒ 5,9 miljoen.95 Het is niet
gebruikelijk om op inkomende wetsvoorstellen te reageren, maar nu vraagt Van Goltstein als
enige het woord en bevestigt daarmee zijn gezaghebbende positie. Hij beseft dat het
gevraagde geld nodig is, maar met een demissionair ministerie is het beter om met de
behandeling te wachten tot een nieuw ministerie zijn beginselen zal openbaren. En passant
deelt hij mee dat hij ‘het volkomenste vertrouwen in de commissie’ heeft.96 De Kamer wordt
op haar wenken bediend: drie dagen later, op zaterdag 25 maart, presenteert ‘president92

Ten overvloede: de Tweede Kamer ziet nog steeds de ministeriële verantwoordelijk niet als een formele inperking
van de koninklijke macht. Deze verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de uitvoerende macht niet onbedoeld in handen
van de Staten-Generaal komt. Zie: Elzinga, ‘De betekenis van de Nederlandse grondwet’, 85-86: ‘Het wezenlijke
verschil met de situatie van vóór 1848 was dat de kritiek op de koning zich nu moest gaan kanaliseren via de
ministers’. De onduidelijkheid over het begrip blijft groot. Slijkerman, Ministeriële verantwoordelijkheid, 90.
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Baud suggereert in De semi-officiële en particuliere briefwisseling, pag 265, daarvoor bij enige Kamerleden zijn
invloed aangewend te hebben.
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Handelingen 1847-1848, 251.
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Diezelfde dag komt eveneens de aanvraag binnen om de uitgaven voor het ministerie van Oorlog te verhogen met
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minister’ Schimmelpenninck het allereerste homogene ministerie.97 Opnieuw grijpen de
prominente Kamerleden de gelegenheid aan om duidelijk te maken wat zij van de herziening
verwachten.
De presentatie is een gebeurtenis van formaat, een in vrijwel alle opzichten gelukkig
vervolg op de snelle koerswijzigingen van de koning. Het is de enige keer in het turbulente
jaar dat regering en Kamer elkaar in harmonie ontmoeten met de gezamenlijke hoop de
herziening tot stand te brengen. Daarmee ‘vergeeft’ de Kamer de koning zijn onheuse daad
toen hij haar passeerde en de staatscommissie benoemde.
Schimmelpenninck maakt in zijn toespraak de Kamer duidelijk welke (ingewilligde) eisen
hij als de ‘Voorzitter van den Raad der Ministers’ de koning gesteld heeft. Ten eerste zal hij
het eens moeten zijn met de komende herziening die, in de tweede plaats, gebaseerd moet zijn
op de Britse constitutie en, ten derde, ‘dat alsdan Hoogstdezelve aan mij de geheel vrije en
onbelemmerde voordragt overliet van degenen die met mij een homogeen en verantwoordelijk
ministerie zullen uitmaken’.98 Als president-minister belooft hij de zaak behoorlijk gaande te
houden, de grondwet snel te herzien, de verdediging op orde te houden en de binnenlandse
rust te handhaven.99
Negen prominente Kamerleden, een afspiegeling van de Kamer, reageren over het
algemeen kort100 en bijzonder instemmend.101 Van Goltstein, opnieuw de ‘eerste’ spreker, is
ingenomen met de verklaring van de minister maar geeft ook duidelijke grenzen aan: de
herziening moet een verbetering van de bestaande grondwet zijn, geen oefenterrein voor
vernieuwingen.102 Schooneveld zegt ‘volkomen (...) in de denkwijze [van] het waardig hoofd
van dat ministerie’ te delen en Duymaer van Twist probeert de regering te binden aan het
rapport van de Kamer van 16 maart door te constateren dat de herzieningsplannen van de
regering ‘volledig overeen [stemmen] met hetgeen door de Kamer laatstelijk is te kennen
gegeven’. Ook Gevers van Endegeest en Verweij Mejan betuigen hun instemming met de
verklaring van Schimmelpenninck. De vroegere negenman De Kempenaer reageert veel
enthousiaster: ‘... thans breekt het gewenschte ogenblik aan, dat ik zal kunnen ondersteunen
en zal mogen prijzen wat van dáár [de regeringstafel] zal worden gehoord’. Als erkend
liberaal Kamerlid ziet hij nog geen tegenstelling tussen wat hij in 1844 heeft gesteund en wat
Schimmelpenninck met het Britse voorbeeld bedoelt. Volgens Romme en Luijben, beiden
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De gepresenteerde regering bestaat uit de voorzitter, minister van Buitenlandse Zaken en Financiën
Schimmelpenninck, Donker Curtius van Justitie, Luzac van Binnenlandse Zaken en Hervormde Eredienst en
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Handelingen 1847-1848, 267.
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rooms-katholiek, is de hoop op veranderingen in de zuidelijke provincies net zo groot is als bij
De Kempenaer.103 Faber van Riemsdijk is de enige die op de rem trapt. Een grondwet naar
Britse wijs is prima, maar dan wel voldoende ‘geregeld en gewijzigd naar de behoeften van
ons land’. Het moet Schimmelpenninck bijzonder deugd gedaan hebben: alle kopstukken,
waaronder twee katholieken, hebben in ronde bewoordingen hun steun aan zijn ministerie
toegezegd. Iedereen hoopt er het beste van, al is de zorg voor een al te liberaal of Brits
ontwerp wel hoorbaar aanwezig in de verschillende adhesiebetuigingen.
De overige Kamerleden kunnen zich achter Schimmelpenninck scharen tijdens de
behandeling van de verhogingsverzoeken voor Marine en Oorlog op 28 maart. Verhoging van
beide begrotingen, die ruim 20% van de totale begroting voor hun rekening nemen, is een
gevoelig onderwerp. Ook nu is de commissie van rapporteurs kritisch, maar als het nieuwe
ministerie goedkeuring verlangt als een votum van vertrouwen, blijft er van vrijwel niets over
van de bezwaren van vooral De Monchy en Van Rijckevorsel.
28 leden voeren het woord104 en uiteindelijk stemt alleen de negenenzestigjarige Corver
Hooft tegen het hoofdstuk van Oorlog. De bijna unanieme Kamer aanvaardt daarmee het
homogene en verantwoordelijke ministerie Schimmelpenninck. De verschillende sprekers
maken daar niet veel ophef over. Van Goltstein acht dat zo vanzelfsprekend dat afzonderlijke
vermelding in de grondwet onnodig is. Duymaer van Twist stelt dat het ministerieSchimmelpenninck wel degelijk grondwettig is, ‘want er is in de Grondwet geenen bepaling
die het aanwezig zijn van een ministerie verhindert’. Tegelijk definieert hij de
vertrouwensregel-avant-la-lettre: ‘Het karakteristieke van een ministerie is, dat het staat met
de meerderheid der Kamer en vallen moet als het die meerderheid niet meer heeft’.105 Zelfs
Hoffmann, die bij de herziening vijf van de twaalf ontwerpen zal afstemmen, acht het bestaan
van een verantwoordelijk ministerie
‘niet in strijd (...) met de Grondwet onder welke wij nog leven; veeleer heb ik altijd het
gezegde beaamd van den schrijver der Aanteekening op de Grondwet van 1840, dat, wel verre
dat de Grondwet aan een ministerie in den weg zoude staan, die Grondwet zonder ministerie
niet behoorlijk kon worden uitgevoerd’.106
De enige die zich geen enkele illusie maakt, is Corver Hooft. Hij weigert expliciet de regering
als een eenheid te zien, ‘omdat zoolang de Grondwet, onder welke wij leven, nog niet is
103
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gewijzigd, wij geen verantwoordelijk ministerie kennen, slechts verantwoordelijke
ministers’.107 Verder laakt hij het feit dat Schimmelpenninck de koning gedwongen heeft terug
te komen op de toezegging dat de herziening zou gebeuren in overweging met de wensen van
de Tweede Kamer. Hij heeft het evenmin op dat Britse voorbeeld voorzien: ‘Wat blijft dan
over, dan het huis der gemeenten, door directe verkiezing meestendeels te zamen gebracht,
terwijl bij ons de grote meerderheid zich tegen het stelsel van regtstreeksche verkiezing heeft
verklaard’.108 Hij vindt die veel geroemde Britse constitutie net zo gevaarlijk als de ideeën van
Thorbecke. In zijn antwoord gaat Schimmelpenninck aan dit verwijt volledig voorbij. De
regering antwoordt tegemoetkomend, belooft medewerking en inzage. En natuurlijk wordt het
Britse voorbeeld naar onze Nederlandse landaard aangepast.
Twee weken later publiceert de staatscommissie haar voorstel, zonder president-minister
Schimmelpenninck daarin gekend te hebben. Het Algemeen Handelsblad herkent er met wat
goede wil de Britse constitutie in:
‘Wij aarzelen geen oogenblik dit werk een meesterstuk te noemen, hetwelk de commissie, en
inzonderheid haren voorzitter Thorbecke, alle eer aandoet. (...) De ministers zullen dan ook
wel niet aarzelen, dit ontwerp schier onveranderd, over te nemen; het voldoet in allen opzigte
aan het ideaal, hetwelk de president van den raad zich heeft voorgesteld: eene Britse
constitutie, gewijzigd naar de behoeften van Nederland’.
Schimmelpenninck heeft daar veel meer moeite mee. Zijn Britse idealen lijden schipbreuk in
de regering en bij de koning omdat zij kiezen voor het liberale ontwerp van de
staatscommissie. De minister ziet zich gedwongen op 11 mei de Tweede Kamer mee te delen,
dat er ‘zich onder de leden van het Ministerie verschil van meening geopenbaard [heeft] en
het is tenslotte gebleken, dat zoodanige uiteenloopende denkbeelden onder hen bestaan als
niet te vereenigen zijn’. Het gevolg is dat ‘het onvermijdelijk wordt dat een verandering in het
personeel plaats grijpe’.109 Het is een sobere samenvatting van een persoonlijke ontluistering.
Er ontspint zich een kort maar veelbetekenend debat met een opmerkelijk einde.
De eerste die spreekt is opnieuw Van Goltstein, grondwetsrapporteur en het constitutionele
geweten van de Kamer(meerderheid). Hij beseft volledig wat er gaande is en probeert te
redden wat niet meer te redden is. Van Goltstein hamert erop dat er een overeenkomt bestaat
tussen de regering en de Kamer die nageleefd moet worden. De koning heeft op 13 maart de
Kamer uitgenodigd, ‘drie dagen later waren de punten vastgesteld, in geschrifte gebragt en aan
de Koning overhandigd’ en op 25 maart antwoordde de voorzitter van de ministerraad dat de
regering de Britse constitutie, aangepast aan de Nederlandse situatie als uitgangspunt wilde
nemen en dat hij die toen verstaan heeft als de ‘vestiging in Nederland van eene
107

Ibidem, 275.
Ibidem, 275. Bij Corver Hooft, en later bij Kien, proef je iets van aversie tegen de zelfingenomen en aanmatigende
toon die Schimmelpenninck tijdens de presentatie heeft gebezigd. Zie voor de verschillen tussen Engeland en
Nederland: Ankersmit, Macht door representatie III, 193.
109
Handelingen 1847-1848, 296.
108

85

De grondwetsherziening

constitutionnele monarchie in al haren omvang’.110 Tijdens het vertrouwensdebat van 28 maart
is dit door de Kamer bevestigd en daarmee is de overeenkomst een feit. Van Goltstein
besteedt geen woord aan de staatscommissie, noch aan het gepubliceerde voorstel.
De rooms-katholieken Mutsaers en Romme gaan niet in op de overeenkomst; zij wijzen
alleen op het risico van vertraging. De bestaande grondwet met haar restrictieve bepalingen
moet geen dag langer in werking blijven dan strikt noodzakelijk is. Van Dam van Isselt en De
Kempenaer, voormalige negenmannen, ‘herinneren’ Van Goltstein nadrukkelijk aan de
opdracht aan de staatscommissie. De wensen van de Kamer zijn daarin een uitgangspunt en
geen bindend voorschrift en de koning heeft, door het commissievoorstel te aanvaarden, het
resultaat inmiddels stilzwijgend goedgekeurd. Zij gaan ervan uit dat de regering haar
geschillen zelf op moet lossen, al dan niet door een reconstructie.
De Kamer beseft terdege dat zij in dat geval de greep op de herziening kwijt is. In een
uiterste poging de zaak te redden, doet Verweij Mejan een ongebruikelijk voorstel: ‘Ik neem
derhalve de vrijheid voor te stellen om ons te vereenigen in den uitgedrukten wensch, dat
alsnog de leden van het Ministerie zich trachten te verstaan en tot een vergelijk te komen’.111
Maar de motie, want dat is het, bestaat nog niet en dus vraagt de voorzitter of hij dit voorstel
in stemming wil brengen. De prominenten Faber van Riemsdijk, Gevers van Endegeest,
Schooneveld en Duymaer van Twist onderzoeken of de motie inhoudelijk en procedureel
haalbaar is. Hun conclusie is negatief, waarop Verweij Mejan zijn motie intrekt.
Het debat maakt heel veel duidelijk: de leden die een liberale herziening voorstaan Van
Dam van Isselt ziet zichzelf als hun woordvoerder willen geen vertraging om het voorstel
van de staatscommissie niet voor de voeten te lopen. De meerderheid maakt zich zorgen en
zoekt bij monde van de grondwetrapporteurs en andere prominente leden manieren om greep
op de gang van zaken te houden. Tevergeefs: twee dagen later, op zaterdag 13 mei, is het
afschrift van het Koninklijk Besluit met de ontslagverlening aan Schimmelpenninck en
Nepveu al ontvangen. Donker Curtius vraagt het woord en legt een regeringsverklaring-avantla-lettre af. Het is zijn eerste optreden als belangrijkste woordvoerder van het kabinet; een rol
die hij met verve en bekwaamheid zal vervullen.112
De minister begint zijn betoog met de mededeling dat het Britse voorbeeld slechts op twee
punten is gevolgd: het verantwoordelijke ministerie en de ‘rechtstreekse’ verkiezingen.
Donker legt uit dat Schimmelpenninck en Nepveu een uitzonderingspositie innamen,
waardoor reconstructie noodzakelijk werd. Niemand reageert, veelzeggender kan het verschil
met de presentatie van het ministerie-Schimmelpenninck niet zijn.
Na de benoeming van de staatscommissie op 17 maart en het aantreden van het ministerie
Schimmelpenninck is de Tweede Kamer geleidelijk, maar wel met vaste hand op een zijspoor
110
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gerangeerd. Zij heeft zich dat noodgedwongen laten welgevallen. In de eerste plaats omdat het
de uitdrukkelijke wil van de koning is, maar ook omdat zij ervan overtuigd is dat het initiatief
van de regering dient uit te gaan. Toen de koning bij haar aanklopte voor een snelle en
vergaande modernisering van de grondwet, was ze zondermeer bereid en in staat om daaraan
tegemoet te komen. Vanaf het moment dat Willem II zijn heil elders zoekt, neemt de
verdeeldheid in de Kamer toe. De hoop op een herziening in lijn met het programma van 16
maart leeft even op bij het aantreden van Schimmelpenninck maar na de reconstructie van de
regering is de Kamer de regie definitief kwijt. Zij moet zich nu beraden over het
commissievoorstel, bedacht door een liberale minderheid en bewerkt door een regering die
door dezelfde minderheid wordt gedomineerd. Op 20 juni ontvangt de Tweede Kamer de
‘Koninklijke boodschap ten geleide van de twaalf wets-ontwerpen113 tot herziening der
Grondwet, met daarbij behoorende memorien van toelichting’.114
c De herziening van de grondwet
Het woord is eerst aan de inmiddels bekende commissie van rapporteurs met de prominenten
Duymaer van Twist, Corver Hooft, Van Goltstein, Van Panhuys en Verweij Mejan, die de
twaalf ontwerpen aan een grondig onderzoek onderwerpt.115 De Kamer wacht het rapport niet
lijdelijk af want op 7 juli stelt Faber van Riemsdijk voor om, in afwijking op het reglement
van orde, ‘de Commissie van Rapporteurs uit te noodigen het verslag te laten drukken zoodra
hetzelve gereed zal zijn, zonder vooraf het antwoord der Regeering af te wachten.’116 De
indiener heeft kennelijk van Thorbecke geleerd dat een snelle publicatie voordelen kan
hebben.
Het rapport dat op 11 juli verschijnt, is heel kritisch. De commissie heeft het door de
koning gevraagde offer gebracht, ‘maar zij meenden toch ook, dat deze inschikkelijkheid hare
grenzen moest hebben’ ten aanzien van vijf onderwerpen die
‘niet met de denkwijze van de meerderheid der Kamer strookt; terwijl echter de aandacht op
die punten zeer bijzonder moest gevestigd zijn, als geldende het hier zoodanige grondwettige
bepalingen en voorschriften, die òf de grondslagen zelve van het staatsgebouw betreffen, òf
met een bij den tegenwoordigen toestand des lands minder dan ooit uit het oog te verliezen
113
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beginsel in nauw verband staan, òf diep in de teederste belangen van den staatsburger en in
geheel het volksleven ingrijpen.’117
De vijf onderwerpen zijn: de invoering van het directe kiesrecht zonder daarbij een
onafhankelijke Eerste Kamer te handhaven; het behoud van een overbodige Raad van State;
de afschaffing van het recht van placet zonder voldoende strafrechtelijke garanties;118 de te
ruim geformuleerde vrijheid van onderwijs ofwel onvoldoende bescherming van het openbaar
onderwijs119 en een ongeclausuleerd recht van vergadering. Na deze samenvatting volgen 23
pagina’s met fijn gedrukt commentaar. De commissie vecht vooral de uitspraak van Donker
Curtius aan dat door deze herziene grondwet de Staten-Generaal ‘van eene wettelijke fictie tot
waarheid wordt gemaakt’ omdat de Kamer niet kan accepteren dat haar legitimiteit ter
discussie wordt gesteld.
‘Men zal daaromtrent alleen aanmerken, dat zulk eene veroordeling van eene
vertegenwoordiging, die uit kracht der bepalingen van eene plegtig bezworene Grondwet
bestaat, hier niet noodzakelijk was en zelfs de strekking zou kunnen hebben, om eenigermate
het gezag te ontnemen aan hetgeen door die vertegenwoordiging nog zal worden tot stand
gebragt.’120
De inleiding van het rapport eindigt met de opvallende en kritische opmerking dat ‘de
Regering (...) zich door haren ijver om in Grondwet ook verbeteringen van taal en stijl aan te
brengen, te ver heeft laten wegslepen’.121
Namens de Tweede Kamer maakt de commissie duidelijk dat haar uitgangspunt het eigen
rapport van 16 maart blijft. Zij betwist de rechtmatigheid van de regeringsvoorstellen niet,
evenmin betwijfelt zij de vrijheid van de regering om met deze twaalf ontwerpen te komen,
maar ze kondigt wel aan op de vijf genoemde onderwerpen de confrontatie met de regering
aan te willen gaan als een volwaardige en legitieme Kamer. Dat gebeurt in twee fasen: tijdens
de verdere schriftelijke voorbereiding en daarna in de openbare behandeling.122
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Op 31 juli reageert Donker Curtius namens de regering op het rapport met een memorie
van beantwoording. Hij bagatelliseert veel verschillen maar op twee punten biedt de minister
de Kamer geen enkele ruimte. De koning is niet gebonden aan het programma van 16 maart en
‘hoezeer het individueel gevoelen van vele leden nog naar eene trapsgewijze verkiezing
overhelt, echter de meerderheid, met het oog op de tegenwoordige gesteldheid der
maatschappij en de bij velen onder de natie opgewekte verwachtingen, tot het besluit is
gekomen dat de rechtstreeksche verkiezing voor de Tweede Kamer eene noodzakelijkheid
is’.123
Het wisselgeld betaalt Donker Curtius meteen als hij de samenstelling van de Eerste Kamer
bespreekt:
‘Deze en meer andere beschouwingen hebben de Regering tot het besluit gebragt om te
behouden eene beperkte keuze uit de meest belasten der onderscheiden provincien en die
keuze op te dragen aan de Provinciale Staten, om zoo doende de Eerste Kamer zoowel in
wezen als in oorsprong van de Tweede Kamer te onderscheiden’.
De regering komt de Kamer nog verder tegemoet door de vrijheid van onderwijs aan te vullen
met ‘Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering’. De
Raad van State staat echter niet ter discussie en het recht van godsdienst en van vereniging en
vergadering blijven staan, al benadrukt Donker een beperkende interpretatie van de gekozen
formuleringen. Tot slot heeft de regering een nieuw twaalfde ontwerp met een aangepast
voorlopig kiesreglement toegevoegd.
In het algemeen verslag van 9 augustus gaat de Tweede Kamer akkoord met het aanbod
van de regering: directe verkiezingen in ruil voor een indirect gekozen Eerste Kamer. Verder
wil zij van geen wijken weten en draagt zij nieuwe bezwaren aan tegen de bepalingen over de
koloniën en het inkomen van de kroon. De grote meerderheid vindt ‘dat eene te ver
uitgestrekte bemoeijenis der wetgeving van het moederland met de kolonien tot verderfelijke
gevolgen kan leiden’.124 De regering komt de Kamer opnieuw op details tegemoet in de nadere
nota van wijzigingen met weer een nieuwe versie van het twaalfde ontwerp. Na weer een
volgend verslag en een derde nota van wijzigingen zijn de kwestieuze artikelen zo aangepast:
Art. I-15 De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt [van vereniging en vergadering]
in het belang der openbare orde.
Art. II-39 ... [koloniale onderwerpen] worden door de wet geregeld, zoodra de behoefte
daaraan blijkt te bestaan.
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Handelingen 1847-1848, 567. Vindplaats geldt ook voor het volgende citaat. Zie ook: Van de Braak, ‘Met de tijd
meegaan’, 51-52. Zie voor het gebruik van het woord ‘natie’: Aerts e.a., ‘De taal van het nationaal besef’, 403-405.
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Handelingen 1847-1848, 600.
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Art. VI-2 ... [het belijden van de godsdienst is vrij] behoudens de bescherming der
maatschappij en harer leden tegen overtreding der strafwet.
Art. X-2 Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs
gegeven.125
Op woensdag 16 augustus is het zover: voorzitter Boreel van Hogelanden opent om 11.00 uur
de vergadering. Daarmee begint de tweede fase van de strijd om de inhoud tussen de Kamer
en de regering.126 56 van de 58 leden en alle ministers zijn samengekomen voor het begin van
de ‘algemeene beraadslaging’ die voor veel leden het uur van de waarheid is.127 De
Kamerleden zijn ervan overtuigd dat alleen het eigen geweten telt maar vrij zijn ze niet.
Iedereen vreest de revolutie en velen duchten de massale publieke belangstelling die het
‘bedaarde overleg’ makkelijk kan doorkruisen. Maar het is vooral de koning die de Kamer
onder druk zet met zijn bevel iets van de ‘eigen denkwijs’ te offeren terwille van de nieuwe
grondwet.
36 sprekers voeren tijdens de algemene beraadslaging het woord. Ondanks grote
verschillen zit er wel eenheid in de toespraken. De voorstanders begroeten het uur van de
vrijheid in de vreugdevolle verwachting dat het ‘vooruitgang en hervorming eenerzijds,
vereenvoudiging en bezuiniging anderzijds’ zal brengen.128 De wat meer sceptische of de
ronduit bezwaarde leden wijzen in hun bijdragen eerst op de moeilijke buitenlandse situatie
die vraagt om ‘bedaard’ overleg en vervolgens dankt men de koning voor zijn initiatief en
zijn bereidheid eigen opvattingen te offeren.129 Aangekomen bij het inhoudelijk deel van het
betoog maken zij vaak onderscheid tussen hun eigen opvatting en het landsbelang. Een
algemene heilwens, met af en toe de zegen van de ‘Allerhoogste’, sluit de rede af.
De voorstanders van de herziening zijn verheugd over de vastgelegde vrijheden, de nieuwe
vertegenwoordiging en de vereenvoudigde herzieningsprocedure, het betere koloniale beheer
en de jaarlijkse begroting en rekening. Bij de ‘partij van het behoud’ overwegen de bezwaren
tegen de verzwakte positie van de koning door een direct gekozen Tweede Kamer in
combinatie met een gekozen en ontbindbare Eerste Kamer. De meeste sprekers zijn afkomstig
uit het brede, onafhankelijke midden. De best onderbouwde betogen zijn van Van Goltstein,
Nap, Van Panhuys en Duymaer van Twist.130
Alle grote thema’s komen aan de orde, waarvan de noodzakelijke bezuinigingen wel het
opmerkelijkste is. Vooral de voorstanders van de herziening verwachten ongekende
besparingen te kunnen realiseren: Sasse van Ysselt en Bots willen bijvoorbeeld direct al het
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Ibidem, 625-626. Zie ook: Bos, Souvereiniteit en Religie, 377-378.
Oosterhagen, Machtenscheiding, 303-309, geeft een tamelijk uitvoerig verslag met de nadruk op de eerste drie
hoofdstukken.
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Van Nagell tot Ampsen, die al langere tijd ziek is, en J. de Backer zijn gedurende de hele behandeling afwezig.
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Aldus Smit, Handelingen 1847-1848, 654.
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Het valt op dat niemand de inconstitutionele gang van zaken van maart aanroert. De nadrukkelijke koninklijke
legitimering heeft Donker Curtius heel wat zorgen bespaard.
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Van Twist benadrukt in zijn rede dat ‘de herziening der Grondwet sedert langen tijd eene nationale, eene algemeen
erkende behoefte’ is. Ibidem, 682. Zie ook zijn rede bij de aanvaarding van het voorzitterschap van de Tweede Kamer
op 12 oktober 1850, deel III, hoofdstuk 2.
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mes in leger en vloot zetten. De leer van het evenwicht tussen monarchie, aristocratie (Eerste
Kamer) en democratie (Tweede Kamer) speelt een grote rol in de beoordeling van de nieuwe
vertegenwoordiging. Menso, Telting en Van Leeuwen willen een direct gekozen Tweede
Kamer nog wel accepteren, mits er een door de koning benoemde en onontbindbare Eerste
Kamer, die ‘geheel onafhankelijk [is] van den volkswil’, als bolwerk om de troon tegenover
staat. De meeste critici van het directe kiesrecht hebben ook bezwaren tegen de te ruim
geformuleerde grondwettige rechten, omdat die leiden tot twisten, opstandigheid en
onverdraagzaamheid onder het volk. Van Dam van Isselt stookt het antipapistische vuur op131
en particularistische sentimenten ontbreken niet bij Mackay en Menso.132
Aan het eind van de algemene beschouwingen kan Donker Curtius namens de regering een
voorlopige balans opmaken. Van Leeuwen, Egter, Menso, Telting, Hoffmann, Hiddema
Jongsma, Nap, Nederburgh, Opperdoes Alewijn en Kien zullen hoofdstuk III afstemmen
omdat daarin de directe verkiezing van de Tweede en de ontbindbaarheid van de Eerste
Kamer geregeld zijn. Het verzet beperkt zich niet tot de erkende conservatieven, een aantal
erkende voorstanders zijn tegen de handhaving van de Raad van State en er leven verspreide
bezwaren tegen hoofdstuk I (recht van vereniging en vergadering) en VI (placetkwestie). Die
verspreide bezwaren zijn riskant omdat zij soms totaal onverwacht tot een meerderheid
kunnen leiden. In ieder geval kan hij, gezien de redevoeringen, waarschijnlijk zonder meer
rekenen op de steun van Anemaet, Van Heloma, Van Beeck Vollenhoven, Smit, Sasse van
Ysselt, Mutsaers, Romme, Bots, De Jong van Beek en Donk en Luijben en grotendeels op
Van Dam van Isselt en de antirevolutionaire Mackay. De belangrijke sprekers van de partij
van het midden Enschedé, Van Panhuys en Duymaer van Twist stemmen min of meer van
harte in met de beginselen van de herziening, al doen Van Goltstein en Gevers van Endegeest
dat wel afstandelijk en een beetje zuinigjes. Zij hebben de nodige kritiek op zaken die onjuist
of onvoldoende geregeld zijn. De Monchy en Van Rijckevorsel hebben niet gesproken, maar
zij staan als zijn warme voorstanders van de volledige ministeriële verantwoordelijkheid en de
éénjaarlijkse begroting en rekening te boek.133 Faber van Riemsdijk zwijgt omdat volgens hem
algemene beschouwingen horen bij een nieuwe grondwet en niet bij een aanpassing van de
bestaande.134 Dat niemand zich tegen de ministeriële verantwoordelijkheid en een verscherpte
financiële verantwoordingsplicht uitspreekt, is gezien de uitgangspunten van de Kamer van 16
maart niet zo verwonderlijk.135 Minister Donker Curtius heeft goed naar alle toespraken
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Van Dam van Isselt is meestal koningsgezind, vaak liberaal, maar altijd antipapistisch: ‘de RK-kerk [is] de meest
aanmatigende van alle kerken’, omdat zij streeft naar de vernietiging van het protestantisme. De ‘Catholieke
Stemmen [voorspelt] dat het beest ligt te spartelen, en het weldra de kop zal ingeslagen zijn.’ Handelingen 18471848, 644-646; Bornewasser, ‘Mythicals aspects’, 185.
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Een meer amusant dan indrukwekkend particularistisch trekje vertoont het bezwaar van enkelen tegen een
mogelijk verplichte zeedienst; men vindt dat meer de taak voor de kustprovincies.
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De Monchy licht tijdens het debat over hoofdstuk II zijn zwijgzaamheid toe: ‘Daarom heb ik tot hiertoe niet
gesproken, te minder omdat men buiten de vergaderzaal meer naar onze stemmingen dan naar onze redevoeringen
verlangt.’ Handelingen 1847-1848, 714.
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Faber van Riemsdijk herhaalt in zijn toespraak de continuïteitsaanspraak van Van Goltstein op 25 maart.
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Volgens Slijkerman is ministeriële verantwoordelijkheid ‘van oorsprong eigenlijk een relationeel begrip’. Het
‘fungeert (...) als evenwichtsmechanisme in de relatie tussen Koning, kabinet, Kamer en kiezer, ‘Het politiek
primaat’, 37.
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geluisterd: hij sluit af met een lofrede op de koning wiens uitgesproken steun hij onmogelijk
kan missen om de twijfelaars tot voorstemmen over te halen. Hij heeft in ieder geval
voldoende tijd gehad om twijfelaars, voor- en tegenstanders in te delen. Tijdens de
behandeling van hoofdstuk III komt hij daar op terug.
Aansluitend behandelt de Kamer op 18 augustus hoofdstuk I, ‘Van het Rijk en deszelfs
inwoners’. Slechts twee onderwerpen: het recht van vereniging en vergadering en de
bevoegdheid van de overheid om provinciale en gemeentelijke grenzen te kunnen wijzigen,
komen uitvoerig aan de orde.136 In beide gevallen is het liberale standpunt helder: beperk het
recht en de bevoegdheid zo min mogelijk. Volgens Faber van Riemsdijk sluit de formulering
‘de wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht’, preventief ingrijpen door de overheid
in. Dat overtuigt bijna alle tegenstanders, met uitzondering van Van Leeuwen, Bijleveld en
Verweij Mejan die een striktere definitie dan wel meer armslag voor de overheid wensen.
Het veranderen van provinciegrenzen ligt heel gevoelig bij de conservatieven. Volgens Van
Leeuwen zijn ‘de tegenwoordige gewesten (...) in der tijd, vroeger of later, als zelfstandige
geheelen in onzen Staat vrijwillig opgenomen, erkend en bevestigd, en de daarin liggende
gemeenten maakten daarvan de noodzakelijke bestanddeelen uit.’137 Het is een onversneden
conservatief standpunt, waarover Donker Curtius alleen opmerkt dat dit federatieve denken
‘thans te niet is’. De Kamer neemt aan het eind van de avondzitting op een ‘vergevorderd
uur’ hoofdstuk I aan met 48 tegen 8 stemmen. Tegenstemmers hanteren vrijwel uitsluitend
conservatieve argumenten; de stemanalyse brengt de conservatieve kern samen.
Zaterdag 19 augustus is, met de hoofdstukken II en III, ‘Van de koning’, en ‘Van de StatenGeneraal’, op de agenda, de cruciale dag. Hete hangijzers zijn in II de Raad van State en de
bevoegdheid van de Staten-Generaal om de opvolgingsvolgorde te kunnen veranderen; in III
zal het gaan over de directe verkiezing van de Tweede Kamer in combinatie met een gekozen,
ontbindbare Eerste Kamer. Eén conclusie is evident: met Olivarius/Van Hall vinden veel
Kamerleden directe verkiezingen aanvaardbaar, mits er een onafhankelijke Eerste Kamer
tegenover staat.
Eerst moet de Kamer nog een praktisch probleem oplossen: in II staat dat de koning de
Eerste Kamer mag ontbinden en in III is geregeld hoe beide Kamers tot stand komen. Betekent
aanvaarding van II dat daarmee een gekozen Eerste Kamer vastgesteld is?138 Hoofdstuk II
loopt zo het risico verworpen te worden door de combinatie van tegenstanders van de Raad
van State (II) en van de gekozen Eerste Kamer (III). Ontkoppeling van beide kwesties is
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Dit onderwerp grijpt het pas benoemde lid Geradts aan om Limburg zeer langdurig onder de aandacht van de
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heeft Geradts nodig om de door veel provinciegenoten betwijfelde onlosmakelijke band met het koninkrijk te
onderstrepen. Handelingen 1847-1848, 690-697. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 606-607; Lemmens, Aan
Vorst en Vaderland gehecht, 183.
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Handelingen 1847-1848, 679.
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Duymaer van Twist en Verweij Mejan zijn die mening niet toegedaan. Als in III besloten wordt tot een andere
samenstelling van de Eerste Kamer, wordt de tekst van II in dier voege aangepast.
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dringend gewenst. Het voorstel van Van Dam van Isselt om eerst III en dan II te behandelen,
haalt het niet maar als enkele conservatieven ronduit stellen het hele hoofdstuk te zullen
verwerpen op grond van de ontbindbaarheid van de Senaat, stelt Menso voor om alleen de
stemming over II uit te stellen tot na de behandeling en stemming over III. Dit voorstel krijgt
een meerderheid van 33 tegen 23 stemmen.139 Al met al heeft deze niet onbelangrijke kwestie
nogal wat tijd gekost.
De bezwaren tegen de Raad van State zijn inhoudelijk en constitutioneel: ministeriële
verantwoordelijkheid verdraagt geen zelfstandig, niet verantwoordelijk en duur adviescollege
tussen de koning en de ministers. De negen tegenstemmers: Duymaer van Twist, Van
Goltstein, Van Harencarspel, Lycklama a Nijeholt, De Man, Nap, Van Panhuys, Uytwerf
Sterling, en Verweij Mejan laten zich niet overtuigen door de regering die stelt dat de Raad
noodzakelijk is bij regeringswisselingen en dat zij dient als kweekplaats voor ministers.140
Het verzet tegen het artikel waarin de Staten-Generaal bevoegd is om wijziging in de
troonopvolgingsvolgorde aan te brengen, is principieel. Volgens Van Goltstein ‘moet men
zich [daarvan] met heiligen eerbied afhouden.’141 Hij vat daarmee de bezwaren van Hoffmann,
Nedermeijer van Rosenthal, Nederburgh en Van Leeuwen afdoende samen. De regering, die
niet bereid is de Raad van State te laten vallen, wil op dit punt water bij de wijn doen; niet in
het minst omdat zij daarmee vier van de vijf tegenstanders van het ontwerp neutraliseert. Het
koninklijke inkomen geniet overigens niet dezelfde bescherming: het wordt zonder enig
protest verlaagd van ƒ 1,5 naar ƒ 1 miljoen, uitgezonderd de inkomsten uit de
kroondomeinen.142
De echte discussie bij hoofdstuk III gaat over de leer van het evenwicht: de juiste
verhouding tussen de kroon, Eerste Kamer en Tweede Kamer, ofwel tussen het monarchale,
het aristocratische en het democratische beginsel. Veel leden denken misschien niet zo
gearticuleerd over de gemengde staat, maar dat het zo hoort te zijn, staat buiten kijf. De Eerste
Kamer, gekozen door de Provinciale Staten uit de hoogst aangeslagenen, kan volgens de
tegenstanders niet meer beantwoorden aan haar roeping om als buffer tussen de koning en de
Tweede Kamer te fungeren. Zij is nodig ‘voor de standvastigheid van den Staat (...) [als] een
schild waarop afstuiten (...) de botsingen die anders onvermijdelijk zullen zijn tussen het
democratisch en het monarchaal beginsel.’143 De nieuwe senaat vertegenwoordigt een
‘geldaristocratie [die] geene welgevestigde aristocratie’ kan zijn omdat men niet kan
‘aannemen dat geld verstand geeft.’144 Het leidt tot een uitvoerig pleidooi om meer categorieën
vooral verdiensten voor het land staan in hoog aanzien toe te laten. Het lukt minister
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Schooneveld stelde dit al eerder voor, maar op dat moment besefte de Kamer nog niet dat II gevaar liep.
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Donker Curtius maar niet om uit te leggen dat het onmogelijk is om dit in de grondwet vast te
leggen.145 Diep in de nacht aanvaardt de Kamer eerst hoofdstuk III met 41 tegen 15 en
vervolgens II met 47 tegen 9 stemmen.
De stemmingen over de hoofdstukken III en II zijn in meerdere opzichten een meevaller
voor Donker Curtius. In de eerste plaats zijn er slechts 22 leden (zie de tabel hieronder) die
tegen III en/of II stemmen. Meerderen zijn over hun bezwaren heengestapt, waarbij de pressie
van de koning ongetwijfeld een rol gespeeld zal hebben. Zo komen Uytwerf Sterling, Borski
en Faber van Riemsdijk er eerlijk voor uit dat zij het oneens zijn met III, maar toch voor
zullen stemmen. In de tweede plaats is de vrijwel afwezige overlap in tegenstemmers
opvallend. Zoals de selectie uit de stemanalyse hieronder opnieuw laat zien, zorgt die ervoor
dat beide hoofdstukken met ruime meerderheden aangenomen worden. ‘s Nachts om 2.00 uur
is het eindelijk zover dat de voorzitter de vergadering kan sluiten.
Tabel 3: Kamerleden die tegen de hoofdstukken III en II hebben gestemd. De volgorde is
gelijk aan de analyse van alle stemmingen in 1848 (met uitzondering van 43 en 51)
1 Goltstein, J.K. van
3 Verweij Mejan, G.W.
4 Lycklama a Nyeholt, W.H.
5 Man, M.J. de
6 Panhuys, J.E. van
7 Uytwerf Sterling, J.J.
8 Duymaer van Twist, A.J.
43 Harencarspel, R. Scheers van
51 Nap, C.M.
42 Star Busmann, C.
44 Telting, A.
45 Hiddema Jongsma, G.
46 Nedermeijer van R., J.T.H.
47 Menso, H.
48 Egter van Wissenkerke, A.J.F.
49 Bijleveld, J.F.
50 Kien, N.P.J.
52 Opperdoes Alewijn, P.
53 Leeuwen, G. van
54 Nederburgh, C.B.
55 Hoffmann, M.A.F.H.
56 Hooft Jzn., D.

III
+
+
+
+
+
+
+
III

II
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
II

Aan het begin van het debat over het vierde herzieningsontwerp, ‘Van de staten der
Provincien’, op 21 augustus 1848, leeft duidelijk het besef dat de grote kwesties geregeld zijn.
Meerdere sprekers openen hun redevoering met deze gelaten opmerking. Het betekent niet dat
men daarom maar blijft zitten. 30 spreekbeurten over IV, waaronder de 17 tegenstemmers die
145

De minister heeft het niet zo begrepen op die hoog geprezen langdurige verdienste. Men vervalt dan tot de ouden
van dagen ‘aan wie men in het gewone leven wel alle eer moet bewijzen, doch aan wie in den regel die juiste blik in
de behoefte van het oogenblik en vooral van de toekomst wordt ontzegd’. Ibidem, 744.
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allen spreken, en de behandeling en aanvaarding van hoofdstuk V in de avond, zorgen
opnieuw voor een volle dag. Minister De Kempenaer, die dit ontwerp bekwaam verdedigt,
constateert aan het eind terecht: ‘Dwaal ik zoozeer, wanneer ik beweer, dat de gemaakte
bezwaren voornamelijk daaruit voortspruiten, dat men enkele bijzonderheden op zich zelve,
niet het geheel in zijnen zamenhang heeft beoordeeld?’146
Drie belangrijke bezwaren komen aan de orde. Allereerst het staatsrechtelijke bezwaar dat
in artikel 19 de koninklijke bevoegdheid om besluiten, genomen door de Provinciale Staten, te
schorsen of te vernietigen, gebrekkig geregeld is. Conservatieven, die meer hechten aan de
provinciale zelfstandigheid, hebben moeite met artikel 13 met de bepaling dat de wet
provinciale belastingen moet bekrachtigen. Dat geldt ook artikel 15, waarin staat dat de
‘Staten worden belast met de uitvoering der wetten en koninklijke bevelen, betrekkelijk tot de
takken van algemeen binnenlandsch bestuur’.147
De 17 tegenstemmers vormen geen gesloten front. Vijf ervan: Hoffmann, Nederburgh, Van
Leeuwen, Nap en Kien, hebben vanuit hun conservatieve overtuiging ook tegen III gestemd.
Voor de anderen wegen staatsrechtelijke overwegingen zwaarder. De voorstanders zullen zich
herkend hebben in de samenvatting van minister De Kempenaer:
‘En nu zullen die provinciale administratien wezenlijk zijn kleine ministerien van
binnenlandsche zaken in de bijzondere provincien en bijzondere gemeenten, onderworpen aan
den koning, bij wien de uitvoerende magt berust, bewaakt door den Minister van
Binnenlandsche Zaken, die verantwoordelijk is voor het geen hij zal opdragen of toelaten’.148
Dezelfde dag handelt de Kamer hoofdstuk V, ‘Van de Justitie’, af. Vijf van de zeven sprekers
hebben er moeite mee dat bij onteigening vooraf schadeloosstelling moet worden uitgekeerd.
Niemand maakt er een halszaak van; de leden sparen de krachten voor de volgende dag als het
ontwerp over de godsdienst behandeld zal worden.
Op 23 augustus staat het meest gevoelige hoofdstuk VI, ‘Van den Godsdienst’, op de agenda.
Er moet een antwoord komen op de vraag of vrijheid en geloof samen kunnen gaan. De
ervaring leert dat hier meestal heftige, grootprotestantse emoties het ‘bezadigde’ overleg
doorkruisen of zelfs onmogelijk maken. De meeste leden zijn verlicht Nederlands hervormd
en vinden dat in de Kamer alleen de publieke betekenis van de godsdienst onderwerp van
debat kan zijn. Die betekenis is overigens heel specifiek: godsdienst moet bijdragen aan hun
beschavingsideaal. Het moet mensen op ondogmatische manier beleefd, redelijk en
verdraagzaam maken. Maar zo denken hun grootprotestantse collega’s met wie ze wel de
scepsis over de orthodoxie delen maar niet hun onverholen afkeer van de rooms-katholieken
er bepaald niet over. De enkele antirevolutionairen leggen op hun beurt steeds weer de vinger
146
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bij de onverdraagzame consequenties van de opgelegde, verlichte idealen van de staat, vooral
in het onderwijs. De rooms-katholieken tenslotte, storen zich geweldig aan die grootprotestantse minachting. Zij willen hun kerkelijke emancipatie met dit grondwetshoofdstuk na
eeuwenlange achterstelling voltooid zien. Meer dan bij alle andere hoofdstukken zijn
samenleving inclusief spanningen en vertegenwoordiging met elkaar verweven, zodat
Van Heemstra, Kamerlid en ‘minister voor de zaken der Hervormde en andere Erediensten’
tijdens het debat terecht opmerkt: ‘geen van die ontwerpen is zoo belangrijk, geen is van zoo
tederen aard, als dat hetwelk heden uwe aandacht bezig houdt: de godsdienst’.149 De meeste
sprekers slaan bij voorbaat al een kalmerende en bezwerende toon aan.150 Maar die is aan Van
Dam van Isselt niet besteed. De antikatholieke woordvoerder bij uitstek weet zijn katholieke
collega’s diep te beledigen door hun godsdienstvrijheid af te lezen uit de ongehinderde
verkoop van religieuze prullaria op de Haagse jaarmarkt. Nu worden de toespraken wél fel,
met verwijten van onverdraagzaamheid en gebrek aan liberaliteit.151
De tegenstanders van de gewraakte artikelen 2: ‘Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid’, en 8 dat het recht van placet impliciet afschaft, schenken
eveneens klare wijn. Zij vrezen dat nu het hek van de dam gaat. Pausen zullen zich gaan
bemoeien met Nederland en de verspreiding van gevaarlijke stelsels is niet meer te keren. Zij
bepleiten een typisch verlicht-conservatieve optie: de waakzame staat die actief toezicht houdt
op de bevolking, haar gedrag en haar geloof en die geroepen is haar op te voeden in
redelijkheid en verdraagzaamheid. Volgens Opperdoes Alewijn ‘bestaat [die] bij alle weldenkenden; maar deze christelijke deugd heeft het zo nodig, algemeen aangekweekt en
bestendigd te worden’.152 Smit en Uytwerf Sterling beamen dit en Bijleveld en Smit vragen
om actief toezicht op de kerk, met het recht van placet als noodzakelijk instrument.
Nedermeijer van Rosenthal is wel voor godsdienstvrijheid maar niet zonder het recht van
placet voor noodgevallen.
Het recht van placet is een lastige kwestie.153 In 1847 is het tweede boek van het nieuwe
wetboek van strafrecht met 15 tegen 41 stemmen verworpen omdat het recht van placet
ontbrak en nu verlangt de regering zelfs dat de Kamer dat noodzakelijke recht in de grondwet
schrapt.154 Duymaer van Twist doen zijn best om uit te leggen dat de Kamer nu als
constituante een andere taak heeft dan een jaar geleden. Toen moest zij de samenhang van
wetten bewaken en daarin was het placetrecht voor velen onmisbaar. Gevers van Endegeest
149

Ibidem, 795.
Van Naamen stelt: ‘Wij zelven (...) durven dat punt nauwelijks aanroeren, uit vrees voor de palen eener gematigde
discussie te overschrijden’, en minister Mutsaers: ‘Bovendien de polemiek behoort op het gebied van het
journalismus, niet in het parlement; re- en dupliek behooren te huis in de pleitzaal, niet alhier’. Ibidem, 776, 793
151
Minister Lichtenvelt is ongebruikelijk helder tegen Van Dam: ‘De spreker uit Gelderland heeft in eene onjuiste en
onlogische gevolgtrekking, aan mijne woorden ontleend, voedsel gevonden voor eene overdrevene ligtgeraaktheid’.
Ibidem, 799.
152
Ibidem, 784.
153
Zie ook: Bos, Souvereiniteit en Religie, 411.
154
Uytwerf Sterling pepert de vergadering dit, in zijn ogen inconsequente, gedrag goed in. Hij ziet zijn medeleden
terugkrabbelen: ‘Hoe kon men nu bij mogelijkheid veronderstellen, dat diezelfde Vergadering, op enkele
uitzonderingen na uit dezelfde leden zamengesteld als in 1846 - 1847, over het regt van placet anders zoude denken,
en stemmen vóór de afschaffing?’ Handelingen 1847-1848, 787.
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benadrukt dat nu, in 1848, de afschaffing in het bredere verband van ontwikkeling en groei
van vrijheid gezien moet worden. Van Goltstein, opnieuw weloverwogen en zorgvuldig
gedocumenteerd, betoogt echter dat het recht van placet wel past in de nieuwe grondwet,
omdat het onder het beslag van de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Deze redevoeringen
zijn de ijkpunten voor de anderen.
De enige antirevolutionair, Mackay, aanvaardt de volledige godsdienstvrijheid en ‘weg
met het placet!’ de vrijmaking van de katholieken. Daarmee kan hij de discriminatie van de
orthodox-protestanten en de bevoogding door de overheid van de Nederlandse Hervormde
Kerk des te beter aan de kaak stellen.
De voorstanders hebben het makkelijk: zij beschikken over het gezond-verstandargument
dat handhaving van het placet in combinatie met de vrijheid van drukpers een anomalie is.
‘Zoolang gij het recht van drukpers laat bestaan, zal elke preventive maatregel uwe onmagt
aantoonen en slechts strekken om bij elke gelegenheid, waar gij dien wilt toepassen, de
hartstogten gaande te maken.’155 Het praktische argument dat het recht nooit gebruikt is,
overtuigt de echte tegenstanders evenmin. Het hoofdstuk wordt met 42 - 14 stemmen
aangenomen. 8 van de 14 tegenstemmers hebben gesproken, en alle acht hebben zij (soms
naast andere redenen) het ontbrekende placetrecht genoemd als motief voor hun negatieve
stem.156 Zij vormen een divers gezelschap: grootprotestantse en antipapistische sentimenten
komen in alle stromingen en partijen voor, zoals de stemanalyse laat zien.157
Dezelfde dag neemt de Kamer het kleine, onomstreden hoofdstuk VII, ‘Van de Finantien’,
zonder debat unaniem aan.
Hoofdstuk VIII, ‘Van de Defensie’, dat de Kamer op 24 augustus behandelt, is evenmin een
ontwerp zonder risico’s. De tegenstanders uit de landprovincies keren zich tegen de verplichte
zeedienst en het verschil in duur van de dienstplicht tussen de militie en de zeedienst; anderen
zijn het oneens met het feit dat dit hoofdstuk zoveel gedetailleerde voorschriften bevat.158 Dit
laatste bezwaar is meer staatsrechtelijk dan conservatief of particularistisch.
De regering kiest ervoor om aan de bezwaren tegen de verplichte zeedienst tegemoet te
komen, zodat het gevaar van verwerping door de gezamenlijke vertegenwoordigers van de
landgewesten geweken is.159 Het provincialisme ligt er in de redevoeringen soms zo dik op dat
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Handelingen 1847-1848, 777, uitspraak van De Jong van Beek en Donk.
De tegenstemmers zijn: Bijleveld, Van Dam van Isselt, Egter, Van Goltstein, Hiddema Jongsma, Hooft, Van
Leeuwen, Van Naamen, Nedermeijer van Rosenthal, Opperdoes Alewijn, Smit, Telting, Timmers Verhoeven en
Uytwerf Sterling.
157
Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie, 143 e.v., geeft een genuanceerde analyse van de roomskatholieke emancipatie in de grondwet van 1848.
158
De militie is gedurende vijf jaar slechts zes weken per jaar verplicht te oefenen, terwijl zeedienst betekent dat de
lotelingen twee jaar zonder onderbreking onder de wapens zijn.
159
Van de negen leden die zich uitgesproken hebben tegen de verplichte zeedienst, komen er zes uit de
buitengewesten: Storm van ‘s Gravesande (Overijssel), Van Harencarspel (Gelderland) en de Brabantse
vertegenwoordigers Romme, Luyben, Sasse van Ysselt en De Jong van Beek en Donk. Het nieuwe artikel 4 bepaalt:
‘Er is steeds eene nationale militie, zooveel mogelijk zamen te stellen uit vrijwilligers, om te dienen, hetzij te land
hetzij ter zee, op de wijze in de wet bepaald’.
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Schooneveld, afkomstig uit Zuid-Holland, zijn collega’s waarschuwt niet uit het oog te
verliezen dat ‘zij gansch Nederland vertegenwoordigen, en niet deze of gene provincie’.160
De gedetailleerde voorschriften gaan onder andere over de aanvullende loting voor de
militie. Hooft noemt expliciet de loting, en vooral het daarbij horende remplaçantenstelsel, de
pest voor het leger.161 Van Dam van Isselt, Van Goltstein en Verweij Mejan stemmen daarom
tegen dit hoofdstuk. De Kamer neemt het ontwerp met 50 tegen 6 stemmen aan. De drie
andere tegenstemmers komen uit de conservatieve oppositie.162
Hoofdstuk IX, ‘Van de Waterstaat’, dat de Kamer op 24 augustus behandelt, appelleert
eveneens aan conservatieve sentimenten. Dit hoofdstuk bevat voor het eerst de bevoegdheid
van Provinciale Staten om in bestaande reglementen van de oude, lokale waterschappen
veranderingen aan te brengen.163 Dit is een regelrecht affront tegen iedereen die de
zelfstandige waterschappen ziet als de basis van de plaatselijke zelfstandigheid, een belangrijk
element van conservatief denken. Maar niet alleen conservatieven denken er zo over:
Anemaet, voormalige negenman en erkend liberaal, opent de discussie met een indringend en
met veel cursiveringen doorspekt betoog tegen de nieuwe bevoegdheid van de Provinciale
Staten. Van Leeuwen, één van de meest conservatieve leden, onderschrijft de toespraak van
harte en ook Schooneveld betuigt zijn instemming.
Anemaet is echter niet de enige opmerkelijke tegenstander: voor vier van de negen
tegenstemmers is hoofdstuk IX het enige ontwerp waar ze tegen stemmen. Naast Anemaet zijn
dat Boreel van Hogelanden, Corver Hooft en Mackay.164 De overigen: Hoffmann, Van
Leeuwen, Nederburgh, Opperdoes Alewijn en Schooneveld, hebben tegen meer hoofdstukken
gestemd.
Dezelfde dag gaat het bij de behandeling van hoofdstuk X, ‘Van het Onderwijs’, opnieuw
over de toezichthoudende taak van de overheid over de vrijheden van de burgers. Nu gaat het
over de verantwoordelijkheid van de staat voor verlicht onderwijs.
Feitelijk is de discussie al gevoerd. Zowel de staatscommissie als de regering zijn voor
volledige vrijheid van onderwijs, dit tot grote zorg van een aanzienlijk aantal Kamerleden die
in ieder geval het openbaar onderwijs hét instrument om het volk te verlichten wil
160

Handelingen 1847-1848, 806.
De grondwet bepaalt dat Nederland een vrijwilligersleger heeft dat aangevuld wordt met lotelingen. Het is
toegestaan voor iemand die ingeloot is om een vervanger te laten dienen. In de praktijk betekent het dat armen de
plaats innemen van de rijken. Het heeft, blijkens de uitlating van Hooft, negatieve gevolgen voor het niveau van het
leger. Ibidem, 806. Zie ook: Amersfoort, ‘Voor vaderland en Oranje’, 553; Knippenberg, De eenwording, 141-142;
Van Roon, ‘Dienstplicht’, 622 e.v., die de negatieve beoordeling van het stelsel danig nuanceert.
162
Van het door Bevaart in ‘Een leger zonder hoofd’, 223 e.v., beschreven spanningsveld, met de koning als
opperbevelhebber die formeel door de ministeriële verantwoordelijkheid onder de minister van Oorlog ressorteert, is
niets te merken.
163
De Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel beschikken hier al over. Moorman van
Kappen e.a. geven in Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977, heel aardige verhalen over tegenstribbelende
baronnen die de eerste vergadering onder de nieuwe reglementen uit protest boycotten.
164
Een mogelijke verklaring voor dit merkwaardige stemgedrag zou kunnen zijn dat de tegenstemmers lokale
belangen hebben.
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beschermen tegen het benauwde en dogmatische bijzonder onderwijs.165 Zo kan Van Leeuwen
voorstemmen omdat het artikel, ‘na de veranderingen die het op onze aandrang ondergaan
heeft,166 voor hem acceptabel is. Inderdaad is de regering op twee belangrijke punten door de
knieën gegaan. Het openbaar onderwijs blijft ‘een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regering’, en er zal ‘overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs gegeven’ worden.
Toch zijn daarmee niet alle drempels geslecht. Van Goltstein, die na acht dagen intensief
en langdurig vergaderen uitgeput begint te raken ‘bij de spoedige onafgebroken opvolging
van zoovele belangrijke onderwerpen bij onze beraadslagingen, is het bijkans niet mogelijk
zijne gedachten naar behoren te regelen’ legt desondanks helder uit dat het ontwerp nog
steeds onaanvaardbaar is. De constitutionele staat zijn centrale thema kan alleen maar
bestaan als het volk door openbaar onderwijs de mogelijkheid krijgt zijn burgerschapsrechten
te kennen én uit te oefenen.167 Daarmee kiest hij nadrukkelijk stelling tegen het bijzonder
onderwijs dat vooral uitgaat van de overtuiging dat onderwijs tot de vrijheid en
verantwoordelijkheid van de ouders behoort. Van Haersolte en Nedermeijer van Rosenthal
beamen de motivering van Van Goltstein en stemmen, evenals Borski, tegen.
Mackay, de enige antirevolutionair en naast Van Goltstein de belangrijkste spreker,
verdedigt de vrijheid van onderwijs als een ouderlijk recht, bij de veel geprezen wet van
1806168 impliciet erkend maar nooit toegepast, en als een behoefte aan vrijheid die hij ook
anderen gunt.169 Verder weerlegt hij allerlei bezwaren, als zou bijzonder onderwijs dwepers
kweken, godsdiensthaat aanwakkeren en tot concurrentie leiden. De rooms-katholieken zijn
het daar bij monde van Luyben van harte mee eens. Het mag niet baten: Van Goltstein laat
zich niet door Mackay en evenmin door Donker Curtius overtuigen. Volgens de minister is
onderwijsvrijheid het sluitstuk van de vrijheden van vereniging, godsdienst en het vrij verkeer
met hoofden van kerken. De enige taak van de overheid is het toezicht op de scholen en de
onderwijzers. De rest van zijn rede het benadrukken van de aanhoudende zorg van de
regering voor voldoende onderwijs is lippendienst aan de bezwaarden. De Kamer neemt het
hoofdstuk aan met 52 tegen 4 stemmen.
Bij de behandeling van hoofdstuk XI ‘Van veranderingen en bijvoegselen’, stemt alleen De
Monchy tegen. In de toekomstige herzieningsprocedure vindt hij een tweederde meerderheid
in tweede lezing, na Kamerontbinding, te veel van het goede.
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Het thema leeft. Zo heeft de synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk een adres gepubliceerd
waarin zij de vrijheid van onderwijs in hoogdravende taal fel bestrijdt. De Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht’,
91.
166
Handelingen 1847-1848, 820.
167
Ibidem, 822.
168
Deze veel gebruikte aanduiding slaat op de onderwijswet van Van de Palm uit 1806, waarin de befaamde zin dat
het onderwijs het voorwerp van aanhoudende zorg der Regering uitmaakt, voorkomt. De grieven tegen 1806 zijn
talrijk. Zie: De Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht’, 92. De wet van 1806 betekende overigens niet de invoering
van openbaar onderwijs, wat een vroege auteur, Boers, Het beleid van den liberalen staat, 109, erkent.
169
‘Geef ons vrije scholen: wij geven u verdraagzame Christenen, trouwe burgers, ware vaderlanders.’ Handelingen
1847-1848, 822.

99

De grondwetsherziening

De herziening staat of valt niet met een gebrekkig kiesreglement in het laatste hoofdstuk XII,
‘Additionnele artikelen’. De tekortkomingen zijn begrijpelijk; het directe kiesrecht wordt
onverwacht en onvoorbereid ingevoerd. Het uiteindelijke voorstel is dan ook niet zonder slag
of stoot tot stand gekomen. Na eerdere, zwaar bekritiseerde voorstellen heeft de regering
bepaald dat de stemgerechtigden op het platteland en de verkiesbaren in de stad de nieuwe
Kamer zullen kiezen.
Van Beeck Vollenhoven toont aan dat het platteland hiermee sterk bevoordeeld is boven de
steden. De merkwaardige, hybride aard van het voorstel kan bij De Monchy niet door de
beugel, de regionaal sterk verschillende census is voor Opperdoes Alewijn onaanvaardbaar170
en de verplichte herstemming in het hoofdkiesdistrict171 (nodig in het geval de meerderheid
door geen van de kandidaten wordt gehaald) is voor Faber van Riemsdijk, Van Haersolte en
Gevers van Endegeest het grote manco. De anderen zijn het er ongetwijfeld mee eens, maar
het feit dat de overgangsbepalingen slechts gelden tot aan de nieuwe kieswet, is voldoende om
het hoofdstuk te kunnen accepteren.
De laatste twee hobbels zijn de onvoldoende geregelde schadeloosstelling voor hen die
door de nieuwe grondwet een levenslange betrekking verliezen (onacceptabel voor Van
Leeuwen, Gevers van Endegeest) en de definitieve afschaffing van alle heerlijke rechten waar
Hoffmann, Faber van Riemsdijk en Van Harencarspel niet mee akkoord gaan. Zorgvuldigheid
en conservatisme zijn in de toespraken moeilijk van elkaar te scheiden. Met 40 tegen 16
stemmen aanvaardt de Kamer het laatste hoofdstuk. Daarmee breekt het moment breekt aan,
waarvan Donker Curtius in zijn laatste toespraak zegt: ‘Het zal voor u en mij een gewenscht
oogenblik zijn, waarop de laatste onzer redevoeringen zal zijn geëindigd, en een diep
stilzwijgen rust en verademing zal aanbrengen’.172
d De herziening in de Dubbele Kamer: onvermijdelijk oponthoud of fase in de acceptatie?
Na de niet helemaal vlekkeloze aanvaarding van de herziening door de Eerste Kamer is het de
beurt aan de op 9 september door alle Provinciale Staten gekozen Dubbele Tweede Kamer.173
Van maandag 2 tot de avond van zaterdag 7 oktober keurt zij alle hoofdstukken met meer dan
de vereiste drievierde meerderheid goed. Het lijkt een formaliteit te zijn maar schijn bedriegt.
De behandeling krijgt alle aandacht van zowel de Dubbel Kamer als van de regering die het
zich niet kan veroorloven het schip in het zicht van de haven te zien stranden.
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's-Hertogenbosch zal met 20.408 inwoners en een census van ƒ40,00 567 kiezers tellen. Rotterdam daarentegen
met 81.081 inwoners en een census van ƒ160,00 slechts 484 kiezers. Voor Opperdoes Alewijn is dit, als overtuigde
tegenstander van het directe kiesrecht, bijzaak. Brieffies, ‘Opperdoes Alewijn’, 105.
171
In de praktijk sluit dit nagenoeg de mogelijkheid uit dat kiezers van de gewone kiesdistricten kunnen deelnemen
aan de herstemming. Wil men dit toch, dan is men genoodzaakt de rest van de dag in het hoofdkiesdistrict te blijven.
172
Handelingen 1847-1848, 831. Het uiteindelijke resultaat kan, volgens Spoormans, ‘derhalve beschouwd worden
als een compromis tussen deze behoudende, de zgn. conservatief-liberalen, en de liberalen rond Thorbecke’,
‘Oligarchie, monarchie en democratie’, 66, en Met uitsluiting van voorrecht, 127 e.v..
173
Vreede roept in ‘De pligt der Dubbele Kamer’ van 17 september 1848 op tot verantwoorde beraadslaging om de
herziening niet onbedacht in gevaar te brengen. Zie ook: Oosterhagen, Machtenscheiding, 310-319, en Slijkerman,
Ministeriële verantwoordelijkheid, 78-80.
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Het is te verwachten dat het om dezelfde gevoelige onderwerpen gaat en dat de
stemverhouding ongeveer gelijk zal zijn aan die uit de enkele Kamer. Dat klopt grotendeels
maar wel met enkele opmerkelijke verschillen in het stemgedrag. Eerst volgt nu de analyse
van de stemmingen met vervolgens de toelichting en enkele gedeelten van de belangrijkste
debatten. De belangrijkste vraag daarbij is hoe de nieuwe leden het afgeronde pakket van
wetten, waaraan zij niets meer kunnen veranderen, beoordelen. Is het een noodgedwongen
goedkeuring of doen zij hun best om de nieuwe grondwet te accepteren als een noodzakelijk
geworden stap in de verdere constitutionele ontwikkeling van Nederland?
De Dubbele Kamer bestaat uit 2 x 58 = 116 leden. Tijdens de eerste vergadering op 18
september worden de nieuwe leden na onderzoek van de geloofsbrieven toegelaten. De Kamer
kiest vervolgens Boreel van Hogelanden tot voorzitter die de zeven afdelingen trekt voor het
onderzoek van de twaalf ontwerpen. De commissie van rapporteurs bestaat uit Van Beeck
Vollenhoven, Duijmaer van Twist, Van Goltstein, Van Naamen, Van Panhuys, Den Tex en
Wichers.174 Het zijn opnieuw veelal bekende en bekwame prominenten die het onderzoek
leiden.
Het stemgedrag komt, zoals gezegd, grotendeels overeen met de enkele Kamer. De
uitkomst van de analyse is Cr = 1 – 0,95. 62 leden die voor alle hoofdstukken gestemd hebben,
zijn weggelaten.

174

Den Tex was van 1842 tot 1846 prominent lid van de Tweede Kamer voor Noord-Holland. De voorzitters van de
afdelingen zijn Van Dam van Isselt, Gevers van Endegeest, De Man, Schooneveld, Verweij Mejan en de
nieuwbenoemde maar ervaren Van Hall en Cats. Van Hall heeft zijn sporen verdiend als minister van Justitie en
Financiën en J. Cats was van 1830 tot 1840 lid van de Tweede Kamer.
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Tabel 4: Stemmingsuitslagen van de twaalf wetsontwerpen tot herziening van de grondwet
tijdens de zitting van 2 tot 7 oktober 1848 na analyse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

oktober 1848
Goltstein, J.K. van
Verweij Mejan, G.W.
Man, M.J. de
Panhuys, J.E. van
Lycklama a Nyeholt, W.H.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Hoffmann, M.A.F.H.
Haersolte, J.C. van
Monchy, E.P. de
Storm, L.D.
Schooneveld, P.C.
Mackay, AE.
Hooft, G.L.H.
Corver Hooft, J.
Bruijn Kops, C.J. de
Boreel van Hogelanden, W.
Anemaet, S.H.
Cats Epz., J
Vos, H.
Naamen, J.S. van
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Smit, H.J.
Timmers Verhoeven, P.F.
Uytwerf Sterling, J.J.
Wessem, J.C. van
Noort, F.S. Op ten
Begram van Jaarsveld, W.C.M.
Wall, P.A. van de
Lynden, W. van
Borski, D.
Dam van Noordeloos, J. van
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E.
Star Busman, C.
Nepveu, C.
Harencarspel, R. van
Hiddema Jongsma, G.
Modderman, A.
Reede van Oudshoorn, J.F. van
Egter, A.T.F.
Bijleveld, J.F.
Kien, N.P.J.
Hogendorp, F. van
Nienhuis, H.
Nap, C.M.
Bijleveld, F.P.
Nagell C.J.A. van
Cock, H.
Opperdoes Alewijn, P.
Leeuwen, G. van
Ablaing van G., J.D.C.C.W. d'
Nederburgh, C.B.
Hooft, D.
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IV

De Dubbele Kamer stemt, net als de enkele, volgens één dimensie (de tegenstelling die het
stemgedrag bepaalt) met een tegenovergesteld uiteinde. De regering ziet zich ook hier
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geconfronteerd met een dubbele oppositie, een gedecimeerde staatsrechtelijke en een
conservatieve. Dit is het eerste belangrijke verschil met de stemmingen van augustus 1848.
De staatsrechtelijke oppositie onderscheidt zich opnieuw op de hoofdstukken II, ‘Van de
koning’, en IV, ‘Van de Provinciale Staten’. Twee verschuivingen zijn opvallend: allereerst
heeft een gedeelte van de oorspronkelijke aanhang van deze groep, zoals Van Dam van Isselt
en Duymaer van Twist, besloten om nu voor alle hoofdstukken te stemmen en er is, in de
tweede plaats, geen instroom van de tijdelijke leden. Deze oppositie bestaat uitsluitend nog uit
Van Goltstein (1), Verweij Mejan (2), De Man (3), Van Panhuys (4), Faber van Riemsdijk (6)
en Hoffmann (7). Het is wel zo dat er zich bij de conservatieve oppositie veel sympathisanten
bevinden die de brug vormen tussen beide groepen.
Bij de conservatieven, die zich veel beter handhaven, is wel een flink aantal tijdelijke leden
te vinden. Van de 20 stemmers tegen het cruciale hoofdstuk III, ‘Van de Staten-Generaal’, zijn
er 9 tijdelijk benoemd. Voor de nieuw benoemde conservatieven is I, ‘Van het Rijk’,
belangrijker dan voor de zittende leden. Verder valt op dat, behalve de bekende hoofdstukken
VI, ‘Van de godsdienst’, en XII, ‘Additionele artikelen’, nu ook IX, ‘Van de Waterstaat’, veel
afwijkende stemmen opleveren. Er bestaat geen conservatief sentiment dat zich tegelijkertijd
bij al die hoofdstukken manifesteert.
Het tweede belangrijke verschil is de afname van het aantal tegenstemmen bij de
verschillende hoofdstukken. Op zich is dat goed verklaarbaar. Nu beide Kamers de herziening
aanvaard hebben als een noodzakelijke stap op de constitutionele baan, getuigt het blijven
tegenstemmen meer van koppigheid dan van een doordachte overtuiging. Wat in de
onderstaande tabel wel opvalt, is dat de afname bij de hoofdstukken III, IV, VI en XII het
grootst is. Veel bezwaarde leden leggen zich kennelijk neer bij de nieuwe orde.
Tabel 5: Percentages van stemmers tegen de herzieningshoofdstukken in de Tweede Kamer
(augustus) en de Dubbele Kamer (oktober 1848)
percent. tegenst. aug.
percent. tegenst. okt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14
15

16
12

27
19

30
12

0
2

24
14

0
0

11
4

18
12

9
4

2
4

29
19

Tijdens de algemene beraadslaging voeren 52 leden het woord. Het is de gelegenheid voor de
nieuwe leden, en vooral degenen die worstelen met hun bezwaren, om zich te laten horen. Het
levert merkwaardige en boeiende redevoeringen op met de leer van het verstoorde evenwicht
als constante factor. Van Reede van Oudshoorn, de eerste spreker, hekelt direct al het
zogenaamde herstelde evenwicht. Het is juist het meer en meer veld winnende idee ‘in onze
nieuwerwetsche staatsregelingen, (...) volgens hetwelk het democratisch element als eene
werkelijk bestaande magt in den Staat wordt erkend en gehuldigd’, ten koste van de
koninklijke macht.175 Maar op de vraag of hij alle hoofdstukken zal verwerpen, antwoordt hij
met een duidelijk ‘Neen’! Daarvoor heeft hij een opmerkelijk argument. Verwerping is kiezen
175
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voor het stelsel van behoud en dat is eveneens revolutionair. Bovendien is deze afgevaardigde
niet blind voor de rechten die hem ‘dierbaar aan het hart’ zijn, zoals de vrijheid van
godsdienst en van onderwijs. Uiteindelijk stemt hij tegen I, III en XII. Dit soort redevoeringen
komt veel voor. Zo houdt Van Lynden, die in 1850 samen met Mackay en Groen de
antirevolutionaire partij zullen vormen, een onversneden conservatief betoog én juicht hij de
nieuwe vrijheden hartelijk toe.
Een man die door zijn afkomst en ervaring gewicht in de schaal legt, is Van Hall. In een
breedvoerige én toegankelijke rede toont hij aan dat de vastgelegde staatkundige beginselen
‘alle geworteld [zijn] in onze vroegere instellingen, gedeeltelijk duidelijk daarbij erkend,
gedeeltelijk in de denkbeelden der natie opgenomen’. Hij somt er een aantal op, waaruit blijkt
dat hij zich heel goed realiseert wat de verbeteringen zijn. Het zijn: verbetering van het
kiesstelsel, ontbindbaarheid van de Kamers, meer eenheid in het ministerie, doelmatig beheer
van en toezicht op de financiën, vrijheid van godsdienst, het recht van vereniging en
vergadering dat op de juiste manier beperkt is en, niet in de laatste plaats, de ‘in eenige
opzigten versterking van het monarchaal beginsel’.176 Deze toespraak van een steunpilaar van
het vorige ministerie, die kritisch staat tegenover de staatscommissie onder leiding van
Thorbecke, kan zijn uitwerking niet missen. Ook al niet omdat na hem De Bosch Kemper en
Van Hasselt veel conservatievere betogen houden, maar wel met de nadrukkelijke analyse dat
de vernieuwde grondwet geen spoor bevat van de gevreesde en verafschuwde
volkssoevereiniteit.177 Deze drie leden stemmen en dat is veelzeggend tegen geen enkel
hoofdstuk. Zij staan mede aan de basis van de overtuiging dat de grondwet van 1848 meer
Nederlands dan liberaal is.
Aan het eind van de algemene beraadslaging is het duidelijk geworden dat de leden met
staatsrechtelijke bezwaren de herziening accepteren omdat de vernieuwde grondwet ook veel
verbeteringen bevat. Dat er nog steeds sprake is van een bepaalde mate van evenwicht,
waarbinnen de positie van de koning gewaarborgd is, en de (vrijwel volledige) afwezigheid
van de volkssoevereiniteit zijn de voorwaarden voor de acceptatie van de meeste
hoofdstukken.
Hoofdstuk II was tijdens de eerste lezing cruciaal voor de staatsrechtelijke oppositie. Dat is
het nu alleen nog maar voor het groepje van Van Goltstein tot Lycklama à Nijeholt (1 tm 5).
Zij spreken nu niet, maar de verklaring van Duymaer van Twist zegt genoeg. In augustus heeft
hij tegengestemd in de hoop dat de regering met een aangepast ontwerp zou moeten komen
zonder de Raad van State. Nu ligt er een gesloten pakket en heeft het dus geen zin meer tegen
te stemmen. Het verklaart het afgenomen aantal tegenstemmen. Bij de anderen die dit
hoofdstuk niet kunnen accepteren, leven andere bezwaren. Voor Nepveu (34) en d’Ablaing
van Giessenburg (50) is de wettelijke regeling van het ontslag van militairen het breekpunt en
176
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Ibidem, 917. De volkssoevereiniteit is volgens De Bosch Kemper ‘een onregt (...) jegens God. Ook ik noem de
volkssouvereiniteit een onding dat niet bestaan kan, en dat, zoo het een oogenblik bestaat, de noodlottigste gevolgen
kan hebben, zoo als het voorbeeld van Frankrijk leert; maar ik zie dat beginsel niet in de Grondwet geschreven’. Zie
ook: Ambagtsheer, Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, 55.
177

104

1848

voor Nienhuis (43) de ontbindbare Eerste Kamer en vooral ‘de overdraging van ‘s Konings
grondwettig gezag op den volkswil, uitgedrukt in de vergadering der kiescollegien of
stemmers, om niet te zeggen, op hen die deze regeren’.178 Veel conservatiever kan het niet.
Hoewel de bezwaren tegen hoofdstuk III, ‘Van de Staten-Generaal’, het cement zijn van de
conservatieve oppositie, spreken er slecht drie leden min of meer uitvoerig. Het zijn Van
Reede van Oudshoorn (38), Nepveu (34) en d’Ablaing van Giessenburg (50). Het directe
kiesrecht voor de Tweede Kamer is, volgens deze sprekers, een uiting van volkssoevereiniteit
en de Eerste Kamer een democratisch verlengstuk waar de geldaristocratie regeert. Het loopt
allemaal uit op de suffrage universel, op de anarchie. Zij maken nog één keer duidelijk wat de
conservatieve bezwaren tegen de nieuwe orde zijn. Gezien het geringe aantal tegenstemmen
geldt deze argumentatie niet voor alle vroegere tegenstemmers. Zij aanvaarden, zonder de
spookbeelden van wanorde en anarchie, de realiteit door nu voor te stemmen.
Hoofdstuk IV, over de Provinciale Staten, is eveneens een belangrijk hoofdstuk voor de
tegenstanders. Dat blijkt niet uit de toespraken. Alleen Van Goltstein (1) houdt een
doortimmerd betoog, waarin hij uitlegt dat dit hoofdstuk niet past bij een echte constitutionele
monarchie. Het feit dat de wet kan bepalen welk deel van de uitvoerende macht in handen ligt
van Provinciale Staten is voor hem het breekpunt. Dit is veel te veranderlijk, te kwetsbaar,
waardoor de stabiliteit van de constitutionele monarchie gevaar loopt. De anderen komen
alleen met wat praktische bezwaren. Ze hebben er ongetwijfeld meer maar die laten ze nu
achterwege. Van Leeuwen (49) zorgt waarschijnlijk voor enige hilariteit als hij omstandig
probeert uit te leggen dat hij wel tegenstemt maar dat hij niet gerekend wil worden tot de
mannen van behoud en teruggang. Dat klinkt, met in totaal zes tegenstemmen, niet heel
overtuigend.
Ook ten aanzien van hoofdstuk VI, ‘Van den Godsdienst’, zijn de standpunten vooraf
bekend. Er zijn twee toespraken zonder nieuwe gezichtspunten of pogingen anderen te
kwetsen. Van Lynden spreekt zijn vreugde uit over het ontwerp en gebruik de rest van zijn
rede om vurig te pleiten voor de vrijmaking van de Nederlandse Hervormde Kerk die
onderworpen is aan een pakket aan beperkende bepalingen van de overheid.179 De tweede
spreker is Van Leeuwen (49), volgens eigen overtuiging geen man van het behoud, maar wel
voor het behoud van het recht van placet. Het is nu aan dovemansoren gericht. Geen Kamerlid
reageert, de minister weerlegt en het ontwerp krijgt een meerderheid van 100 tegen 14
stemmen.
De behandeling van hoofdstuk X biedt de antirevolutionairen Van Lynden en Mackay een
ruime gelegenheid om aan te tonen dat het huidige lager onderwijs de rechten van ouders op
christelijk onderwijs beperkt. De klacht is dat openbaar onderwijs de ‘godsdienstige
178
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begrippen’ niet eerbiedigt maar verzwijgt.180 Daarom is de toegekende vrijheid in hoofdstuk X
een grote vooruitgang. De verdediging van het openbare onderwijs door Van Dam van Isselt is
een onbedoelde bevestiging van de antirevolutionaire grief. Van Dam is van mening dat de
eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen mogelijk is, waarbij men ‘zorgvuldig
vermijdt om op de scholen die geschilpunten aan te roeren, welke op de kerkleer betrekking
hebben’. Godsdienstig onderwijs moet gaan om aanleren van deugd en inprenten van eerbied
voor ouders en wetten en ‘vooral voor den Oppersten Bestierder van het heelal’.181 De grote
meerderheid zal de komende jaren steeds bozer reageren op de antirevolutionaire claims voor
het wegnemen van belemmeringen voor bijzonder onderwijs.
Tijdens de behandeling van hoofdstuk XII kunnen de tegenstanders nog één keer aandacht
vragen voor hun bezwaren én, zoals in het geval van Van Reede van Oudshoorn (38), laten
zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Hij stemt tegen, ‘maar niet om eene stelselmatige
oppositie tegen de Regering vol te houden, maar dat ik daar waar het voor mij geene
miskenning van levensbeginselen gold, bereid was om mede te werken tot oprigting van het
nieuwe staatsgebouw’.182
Nog één keer komt de afschaffing van heerlijke rechten zonder voorafgaande schadevergoeding aan bod. Die rechten zijn ooit te goeder trouw gekocht als een inkomstenbron en
daarom, zo roept Van Leeuwen (49) zijn medeleden toe: ‘Edel Mogende Heeren, zeg dan in
even goeder trouw: geef dan ook den koopprijs terug’.183 Het hoofdstuk loopt geen gevaar. De
Dubbele Kamer keurt het met 92 tegen 21 stemmen goed. Daarmee brengt zij de herziening
tot een goed einde.
Tijdens de behandeling in de Dubbele Kamer hebben veel, meestal conservatieve,
tegenstanders het woord gevoerd. Het is echter niet zo dat de Provinciale Staten alleen maar
voorzichtige en bedachtzame mannen hebben afgevaardigd om nog één keer elkaar en de
toekomstige stemmers te waarschuwen. 62 leden hebben voor alle hoofdstukken gestemd, 21
uit de enkele Kamer en maar liefst 41 tijdelijke leden. Daarvan keren er op enig moment 15
terug in de nieuwe, direct gekozen Tweede Kamer. Dat is het antwoord op de vraag of de
Dubbele Kamer de behandeling in tweede lezing ziet als een noodgedwongen goedkeuring of
een bijdrage aan de vernieuwing van het staatsverdrag. De conclusie heeft Van Reede al onder
woorden gebracht: de Dubbele Kamer heeft meegewerkt ‘tot oprigting van het nieuwe
staatsgebouw’.184
v Conclusie
De ‘discussie’ tussen de commissie van rapporteurs en Donker Curtius in de zomer van 1848
is een pregnante typering van de kracht en de zwakte van de Tweede Kamer. Daarin raakt
Donker Curtius, onervaren, maar in zijn brochures gewend om te zeggen waar het op staat, de
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Kamer in haar zwakste plaats. Zij is ‘eene wettelijke fictie’; ze is krachtens de wet het
parlement maar, door het ‘filtreerstelsel’, géén volksvertegenwoordiging. De commissie van
rapporteurs repliceert dat zij op grond van de ‘bepalingen van eene plegtig bezworene
Grondwet bestaat’ en dat ze niet van zins is, door de misprijzende kwalificatie van de
minister, zich het gezag te laten ontnemen ‘aan hetgeen door die vertegenwoordiging nog zal
worden tot stand gebragt’.185 Hoe de Tweede Kamer dat heeft gedaan, kan samengevat
worden in vijf conclusies.
De eerste is dat de Tweede Kamer, op het moment dat koning Willem II tot een vergaande
herziening van de grondwet besluit, in het rapport met de 15 hoofdpunten al beschikt over een
concreet en eigentijds programma. De Kamer is bereid hiernaar te handelen door in te gaan op
de uitnodiging van koning Willem II om samen de herziening ter hand te nemen. Op het
moment dat de koning zich andere bondgenoten kiest, blijft het programma het richtsnoer
voor de rest van het jaar. Belangrijke hoofdpunten daaruit zijn: handhaving van de Eerste
Kamer en het recht van ontbinding van beide Kamers, invoering van volledige ministeriële
verantwoordelijkheid en de éénjaarlijkse begroting en het breekpunt de verkiezing van de
Kamer met één trap.
Hier hangt de tweede conclusie nauw mee samen. De inhoud van het programma is, met
uitzondering van het kiesrecht, eigentijds en zelfs redelijk modern te noemen. De Kamer, en
niet alleen het hervormingsgezinde midden, is tot deze stap in staat omdat de verschillende
onderwerpen uit het programma passen in de leer van de gemengde staat, waarin monarchie,
aristocratie en democratie in evenwicht zijn. Het primaat ligt bij de kroon. Zij heeft de leiding;
de Staten-Generaal is daarvan afhankelijk om goed te kunnen functioneren. Het is de opdracht
van de volksvertegenwoordiging om mee te werken aan het tot stand brengen van goede
wetten binnen de kaders van de grondwet en het onafhankelijke, persoonlijke geweten. Deze
overtuiging fungeert als politiek-theoretisch raamwerk waarbinnen de Kamer in staat is om
actief mee te werken aan de herziening.
Ten derde is de Tweede Kamer niet alleen bereid om mee te werken, zij blijkt daartoe heel
goed in staat te zijn. Het optreden van de regering in de zomer en het najaar van 1848 laat
zien, een enkele uitglijder daargelaten, dat zij de Kamer niet wil onderschatten.
Verantwoordelijk voor het effectieve en daadkrachtige optreden is de inner circle, een groep
van prominente, deskundige Kamerleden, die op een onnadrukkelijke manier leiding geeft aan
het onderzoek van de twaalf herzieningsontwerpen en de debatten in de Kamer. De
prominenten zijn leden die op grond van hun inhoudelijke en verbale kwaliteiten vertrouwen
en vooral gezag genieten. De afdelingen kiezen hen vaak tot hun voorzitter en ze treden op als
rapporteurs bij de grondwetsherziening. Tijdens belangrijke debatten spreken zij het eerst of
nemen zij het woord op cruciale momenten. Ze spreken helder, waarmee zij de anderen helpen
een standpunt in te nemen en dat onder woorden te brengen. Bovendien kennen ze de
procedures en kunnen die in nieuwe gevallen creatief interpreteren. Het is een open groep van
ongeveer tien leden, afkomstig uit alle stromingen die, afhankelijk van het onderwerp,
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aangevuld wordt met gezaghebbende ‘specialiteiten’. In ieder geval horen Van Goltstein,
Duymaer van Twist, Nedermeijer van Rosenthal, Schooneveld, Van Panhuys en Verweij
Mejan er toe. Van Dam van Isselt, op eigen wijze liberaal en antipapist, hoort er min of meer
bij. Meer aan de rand bevinden zich de rooms-katholieken Luyben en Mutsaers en de
financiële specialisten De Monchy en Van Rijckevorsel (die daarin nauw samenwerken met
Duymaer van Twist en Verweij Mejan). De Kamer functioneert en zij bepalen op welke
manier. Deze derde conclusie is één van de twee belangrijke ontdekkingen van dit hoofdstuk.
De vierde conclusie is het antwoord op de vraag hoe het komt dat de herziening, met het
door de meerderheid verfoeide directe kiesrecht en de te ruim bemeten rechten op vereniging
en vergadering, op de vrijheid van godsdienst en onderwijs, toch tamelijk probleemloos tot
stand komt. Het antwoord luidt dat de pijnlijke typering van Donker Curtius dat de Kamer
‘eene wettelijke fictie’ is, een juiste constatering is. De Tweede Kamer beschikt over een
duidelijke overtuiging en ze weet hoe die in de praktijk gebracht moet worden, maar het
fundament, het draagvlak ontbreekt. Het mandaat vanuit de ondoorzichtig gekozen
Provinciale Staten zal met de aanvaarding van de nieuwe grondwet vervallen en de
meerderheid weet tijdens de herziening al, dat zij niet bereid is mee te dingen naar de
onzekere gunst van de kiezers. Als het erop aankomt, zoals blijkt uit de stemming over
hoofdstuk VI waarin het recht van placet ontbreekt, durft die meerderheid niet door te bijten.
In 1847 heeft de Kamer een wet met 15 tegen 41 stemmen vanwege het ontbreken van het
recht verworpen, maar een jaar later neemt dezelfde Kamer hoofdstuk VI, eveneens zonder dat
recht, aan met 42 tegen 14 stemmen. Natuurlijk speelt de koninklijke pressie een rol maar de
wetenschap dat de tijd van de oude Kamer voorbij is, weegt veel zwaarder.
De vijfde conclusie gaat ook over de ruime aanvaarding van de twaalf ontwerpen. Hier
bewijst zich de validiteit en de bruikbaarheid van stemanalyses volgens interspace politics, de
tweede grote ontdekking van dit hoofdstuk. Het blijkt dat de oppositie verdeeld is in een
staatsrechtelijke variant met bezwaren tegen de handhaving van de Raad van State en de niet
voldragen bepalingen over de Provinciale Staten, en een conservatieve oppositie die zich
tegen het directe kiesrecht en een gekozen Eerste Kamer keert. De leden van deze twee
vleugels zijn op grond van hun onafhankelijkheid niet bereid, misschien zelfs niet in staat, om
met elkaar stembusafspraken te maken. Ook al zouden ze dat wel willen dan nog is een
meerderheid buiten bereik. Dat heeft te maken met een overweging die in de Dubbele Kamer
meerdere keren het stemgedrag bepaalt. Van Reede van Oudshoorn, antirevolutionair en
conservatief, stemt toch voor negen van de twaalf ontwerpen om de ‘rechten die hem dierbaar
aan het hart zijn’. Uiteindelijk maken veel leden de afweging om hun verlies te accepteren,
omwille van het vele goede dat de herziening het land zal brengen.
Kortom: de combinatie van de vele tekortkomingen in de bestaande grondwet en de
vastbeslotenheid en daadkracht van de liberale leiders én de medewerking van een ervaren en
terughoudende Tweede Kamer bezorgen in 1848 Nederland een grondwet die zowel
‘uitvloeisel (...) van eene algemeen en diep gevoelde behoefte’ is, als ‘het opgedrongen
kunstwerk’ van vastbesloten en visionaire liberalen.
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1 Van grondwetsherziening tot een nieuw reglement van orde (18391842)
i Introductie
Het is maandag 30 december 1839, de laatste vergaderdag van het jaar. De agenda is kort en
de opkomst slecht, want de Kamer staat op het punt voor het winterreces uiteen te gaan.
Voorzitter Van Swinderen van Rensuma wil er een korte, formele vergadering van maken en
complexe zaken doorschuiven naar het nieuwe jaar. Na het opsommen van de ingekomen
stukken ‘eene Koninklijke boodschap ten geleide van vijf ontwerpen van wet houdende
wijzigingen in de Grondwet! en het afhandelen van nog wat kleinigheden, stelt hij voor ‘om
de vergadering tot nadere bijeenroeping te scheiden’.1 Die vlieger gaat niet op; van meerdere
kanten klinkt protest.2
De grondwetsherziening is onvermijdelijk geworden na de late, officiële erkenning van
België in 1839. De enorme schulden die de regering in de voorgaande jaren gemaakt heeft en
de meer dan dubieuze financiering zijn enkele weken hiervoor enigszins aan het licht
gekomen. En nu, op 30 december, op de dag dat de Kamer de vijf ontwerpen ‘houdende
wijzigingen in de Grondwet’ ontvangt, wil de regering de Kamer op reces laten gaan. De
leden hebben nog net kunnen zien dat de voorgestelde herziening zich grotendeels beperkt tot
het schrappen van de zuidelijke provincies en het halveren van de beide Kamers. De Jonge
van Campensnieuwland en Van Dam van Isselt protesteren daar krachtig tegen want na alles
wat er gebeurd is, laten zij zich niet afschepen met deze niemendal. Schimmelpenninck van
der Oye stelt daarop voor ‘om tot heden over veertien dagen [13 januari 1840] de zittingen te
schorsen en dan weder te vergaderen.’ Dit wordt met maar liefst 32 stemmen voor en 1 tegen
aangenomen.3
In dit hoofdstuk komen de grote debatten aan de orde komen die bijna alle te maken met de
deplorabele staatsfinanciën. In 1839 is de volharding, het op de been houden van een groot
staand leger in de hoop ooit de Belgische provincies weer onder Nederlands gezag te krijgen,
niet langer met allerlei schimmige kunstgrepen te financieren.4 Koning Willem I accepteert
noodgedwongen het Verdrag van Londen van 18 april 1839, waarin hij de onafhankelijkheid
van België erkent.5 Zijn minister van Koloniën Van den Bosch krijgt de ondankbare taak de
Tweede Kamer op 25 oktober 1839 het slechte nieuws van de onbetaalbare tekorten mee te
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komt niet helemaal overeen met Blok, Geschiedenis IV, 315 en 328. Blok stelt de omvang van het leger in 1831 op
87.000 soldaten waarvan de schutters in 1834 worden gedemobiliseerd. Deze periode leverde, volgens Abeling,
Teloorgang en wederopstanding, 17, de koning de bijnaam ‘Guillaume le Têtu (Willem de Koppige)’ op.
5
Wels, Aloofness and neutrality, 43; Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 36.
2
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delen. Zijn verzoek om een lening van ƒ 56 miljoen én de begroting voor 1840 van de
minister van Financiën Beelaarts van Blokland verwerpt de Kamer resoluut. Het aftreden van
beide ministers is nu niet meer te voorkomen. Het is de vestiging de facto van de individuele
vertrouwensregel.
De financiële misère legt een enorme hypotheek op de nu onvermijdelijk geworden
herziening van de grondwet die de koning zo beperkt mogelijk wil houden.6 Dat is een
onrealistische wens omdat iedereen binnen en buiten de Kamer overtuigd is van de noodzaak
om de overheidsfinanciën onder een vorm van ministeriële verantwoordelijkheid te brengen.7
Verder dient het ingewikkelde kiesrecht, met de grote verschillen tussen stad en platteland en
de vele trappen die de band tussen kiezer en vertegenwoordiger tot een fictie maken, verbeterd
te worden. Het toezicht en de ministeriële verantwoordelijkheid komen er; de verbetering van
het kiesrecht loopt volledig spaak. Tijdens de winter en het voorjaar van 1840 dwingt de
Tweede Kamer de onwillige regering om de ministeriële verantwoordelijkheid op te nemen in
de herziening. Zij doet dat door te weigeren de ontluisterende begroting in behandeling te
nemen, zolang de regering niet ingaat op haar eis.
Tijdens de behandeling van de herziening van 2 tot 4 juni 1840 gaat het niet over een
grondige hervorming van het staatsbestel. Daar is de grote meerderheid van de Tweede
Kamer, na de kunstmatige constitutionele windstilte tijdens de jaren dertig, nog niet aan toe.
Alle aandacht gaat uit naar beter financieel toezicht en naar een tastbare verantwoordelijkheid
van de ministers in de vorm van het contraseign. De enige groepering die wel een grote
vernieuwing nastreeft, zijn de liberalen met Luzac als de belangrijkste woordvoerder. Zij
pleiten voor een homogeen en verantwoordelijk ministerie, voor rechtstreekse verkiezingen en
ontbindbare Kamers. Al krijgen de liberalen de steun van enkele rooms-katholieken, zij
blijven een kleine minderheid. Als de voorzitter op 4 juni de vergadering sluit, zijn de
strafrechtelijke, of individuele,8 ministeriële verantwoordelijkheid met het contraseign, de
tweejaarlijkse begroting en een onafhankelijke Rekenkamer een feit. De koloniale
opbrengsten komen met de wettelijke vaststelling van het batig slot onder de controle van de
Staten-Generaal maar de achterliggende financiële huishouding van de koloniën blijft buiten
beeld.9
De grondwettig verplichte tweede lezing van de herzieningswetten in de Dubbele Kamer
levert, vooral door het optreden van Thorbecke, fundamentele discussies op. Als
woordvoerder van de liberalen en een aantal rooms-katholieken keert hij zich tegen de
6

Aerts betoogt in Thorbecke, 272, dat een succesvolle combine tussen H. Box van het Journal de la Haye, J.W. van
den Biesen van het Handelsblad en Thorbecke bijgedragen heeft aan een grotere bewustwording van de Tweede
Kamer. Zie ook: Schouwenaar, Tussen Beurs en Binnenhof, 235-238.
7
Er leven in 1840 nogal wat vragen over dit onderwerp. Wordt daar wetsovertreding door de minister mee bedoeld,
zoals die in artikel 177 van de grondwet van 1815 geregeld is? Bestaat er daarnaast nog een politieke, een burgerlijke
of zelfs een zedelijke variant, zoals Beelaerts van Blokland tijdens de behandeling betoogt? En hoe zit het met de
verantwoordelijkheid volgens de liberalen? Zij hebben het bij voorkeur over een verantwoordelijk ministerie wat
betekent dat er onderscheid is tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid.
8
Aan deze term geeft Bornewasser, ‘Ministeriële verantwoordelijkheid’, 476, de voorkeur.
9
Bosscha schrijft in Het leven van Willem den Tweede, 616, dat deze bepalingen in de koning het verlangen deed
ontkiemen ‘om zich van den last der regering te ontdoen’.
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complete herziening omdat die alleen maar enkele detailproblemen oplost en daarmee een
noodzakelijke hervorming belemmert.10 De Dubbele Kamer aanvaardt de herziening, net als
de Eerste Kamer. Het is voor koning Willem I, naast de hetze tegen zijn voorgenomen
huwelijk met de rooms-katholieke gravin Henriëtte d’Oultremont, de reden om op woensdag 7
oktober 1840 zijn aftreden bekend te maken ten gunste van zijn zoon die als Willem II de
troon bestijgt.11 Daarmee komt er een eind aan het persoonlijke en interventionistische bewind
van koning Willem I, waarvoor de grondwet van 1815 hem de maximaal opgerekte ruimte
heeft verschaft.
Het parlementaire jaar 1840-1841 is een productief jaar. Op 67 vergaderdagen debatteert de
Kamer over 46 onderwerpen en wetsontwerpen. 49 wetsontwerpen zijn aangenomen; twee in
tweede lezing, en drie voorstellen zijn verworpen. De belangrijkste debatten gaan over
ontwerpen die direct te maken hebben met het financiële reilen en zeilen van het rijk. De
eerste beraadslaging, van 21 tot en met 23 december 1840, betreft de eenjaarlijkse begroting
voor 1841. De presentatie ervan is met de bekendmaking van Staat B, het overzicht van alle
schulden van het rijk, een schokkende ervaring. Ook de impliciete acceptatie van het gunstige
kapitalisatiecontract met de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de grootste schuldeiser van
de overheid, blijkt een bijna niet te nemen horde. Ondanks het feit dat de regering nog niet in
staat is ingrijpend te bezuinigen of te hervormen, krijgen alle begrotingshoofdstukken de
goedkeuring van de Kamer. Deze eerste begrotingsbehandeling is een demonstratie van de
nieuwe, verbeterde omgang tussen regering en Kamer, ondanks de onverminderd grote
zorgen.
In het voorjaar en de zomer van 1841 komen nog meer financiële wetten in behandeling.
De belangrijkste zijn de ontwerpen op de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat, het
instituut dat koning Willem I gebruikte om onzichtbaar enorme schulden te creëren, en de
vaststelling van een nieuwe instructie voor de Rekenkamer.
Het is overigens niet zo dat het in de Kamer alleen maar over financiën en tekorten gaat. In
andere debatten, zoals die over het adres van S.P. Lipman uit Amsterdam over de verkiezing
van twee Noord-Hollandse Kamerleden, profileert zich een nieuwe Kamer voor wie de
herziene grondwet en de ministeriële verantwoordelijkheid geen loze woorden zijn.12 Dat de
oude provinciale sentimenten en de neiging om de eigen juridische stand te beschermen nog
steeds aanwezig zijn, blijkt uit de behandeling van de rechterlijk organisatie van Limburg en
de beide Hollandse provincies.

10

Holthoon, ‘Thorbecke and Dutch Liberalism’, 49.
De nieuwe koning is aanvankelijk het tegenbeeld van zijn vader: hervormingsgezind en tegemoetkomend naar
afgescheidenen en rooms-katholieken. Zie vooral: Van Zanten, Koning Willem II, 401-405, en verder onder andere:
Alberts, Koning Willem II; Bornewasser, Koning Willem II; Bijleveld, De Nederlandse staat, 77; Wittlox, De RoomsKatholiek Staatspartij, deel II.
12
Het besef dat ministeriële verantwoordelijkheid een onmisbaar kenmerk moet zijn van elke regering leeft veel
breder. Zie bijvoorbeeld: De Bosch Kemper die deze verantwoordelijkheid nauwkeurig beschrijft in De Tijdgenoot
van 20 augustus 1841, 61.
11
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Tijdens de debatten over de tweejaarlijkse begroting voor 1842 en 1843 gaat het
grotendeels over dezelfde onderwerpen als in december 1840. Nu presenteert zich echter voor
het eerst een min of meer overtuigde oppositie van 15 à 20 liberalen en kritische leden uit het
midden, zoals Van Goltstein, Van Panhuys en Verweij Mejan, die tegen vrijwel alle
begrotingshoofdstukken stemt.
Tijdens de zitting van 1841-1842 lukt het de regering niet om de noodzakelijke financiële
hervormingswetten te ontwerpen en een aantal voorstellen die zij wel indient, trekt ze weer
terug. Voorbeelden zijn de ontwerpen op de conflicten, op de spoorweg van Maastricht naar
de Pruisische grens en op het stem- en kiesrecht.
De omgang tussen Kamer en regering verloopt stroever dan tijdens de zitting van 18401841. Dat blijkt tijdens de nieuwe behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken.
Koning Willem II heeft zich, door zijn weigering een overeenkomst met Pruisen over
Luxemburg te ratificeren, het ongenoegen van Pruisen en de afkeuring van de andere landen
op de hals gehaald. De Kamer weigert genoegen te nemen met de uiterst summiere
mededelingen van de regering. Minister Baud moet daarnaast ervaren dat de Tweede Kamer
de nieuwe verplichting om het batig slot bij wet te regelen veel concreter interpreteert dan
hijzelf. De Kamer wil geen ramingen maar echte bedragen zien. Het ontwerp wordt met 6
stemmen voor en 45 tegen verworpen.
Het sluitstuk van het jaar is de aanvaarding van een nieuw reglement van orde op 1 juli
1842. Het bevat veel verbeteringen maar aan een eenzijdige invoering van het recht van
amendement waagt de Kamer zich niet.
Hieronder komt eerst de Tweede Kamer aan bod, met de aantredende nieuwe generatie
leden die, samen met de zittende leden, de grote taken aan moeten pakken. Wie treden op de
voorgrond en welke posities nemen zij daarbij in? Daarna is het stemgedrag het onderwerp
van onderzoek. Hoe groot is het vertouwen dat de regering krijgt bij de stemmingen over de
grote en kleine wetten die zij indient? Gezien de precaire toestand van de staatsfinanciën is de
mate van instemming een belangrijke graadmeter voor het wederzijdse vertrouwen. Na het
stemgedrag volgt de bespreking van de cruciale, de opvallende en de kenmerkende debatten.
De conclusie sluit het hoofdstuk af.
ii De Tweede Kamer van 1840 tot 1842
De Tweede Kamer die de herziene grondwet mede gestalte moet gaan geven, treedt op 20
oktober 1840 aan en ondergaat een jaar later, op 19 oktober 1841, enkele wijzigingen door het
jaarlijkse, periodieke aftreden van eenderde deel van de leden.13
Tijdens de zitting van 1840-1841 hebben er in totaal 61 personen deel van uitgemaakt.14
Gedurende het jaar overlijden Vijfhuis, Röell van Hazerswoude en A.W. Huidekoper (op 13

13

Zie de bestanden TK cies-spreken-stemmen 40-41.ods, TK cies-spreken-stemmen 41-42.ods, TK Toelichting
cies-spreken-stemmen 40-41.pdf en TK Toelichting cies-spreken-stemmen 41-42.pdf op DANS. https://doi.org/
10.17026/dans-xc3-f7g7
14
Sinds de herziening van 1840 bestaat de Tweede Kamer uit 58 leden.
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januari, 12 maart en 30 augustus 1841).15 16 personen zijn in 1840 voor het eerst lid en één,
Van Nes van Meerkerk, keert voor de derde keer terug. Dit betekent dat 27% van deze Kamer
geen ervaring op nationaal niveau heeft maar wel direct te maken krijgt met problemen waar
ook de langer zittende vertegenwoordigers nauwelijks raad mee weten.16 De meeste
nieuwkomers, zoals Van Goltstein,17 De Man, Van Panhuys en Van Rechteren18 vinden snel
hun weg en maken al spoedig deel uit van de kring van prominenten.
In oktober 1841 keren zeven leden keren niet terug, waarvan oud-minister Beelaerts van
Blokland, De Jonge van Campensnieuwland en zittend minister Schimmelpenninck van der
Oye het meest invloedrijk zijn geweest.19 De nieuwe leden zijn dan onder meer Mutsaers,
Nedermeijer van Rosenthal, Van Rijckevorsel, Schooneveld , Uytwerf Sterling en, in de loop
van het jaar, Den Tex en Anemaet (vanaf 24 januari en 20 juni 1842).20 Ook dit zijn actieve
leden die regelmatig deelnemen aan de debatten en voor een deel tot de prominenten gaan
behoren. Van de negen nieuwe leden zijn er zeven, 12%, voor het eerst lid. Tussentijds neemt
P. Huidekoper op 1 februari ontslag en overlijdt Wijnaendts op 13 mei.21 Veel leden die in
deze jaren instromen, hebben in de periode van 1828-1831 hun bijdrage geleverd aan het
opkomende liberalisme in Nederland.22 Daarmee betekent 1840 een belangrijke fase in de
herleving van politieke en economische heroriëntatie die al van voor 1830 dateert. De
belangrijkste actoren daarin waren de Noordstargroep met Van Hall, Uytwerf Sterling en Den
Tex en de liberalen van het eerst uur rond Donker Curtius.23 Aan het eind van de eerste

15

Van Vijfhuis uit Overijssel is in de Handelingen 1840-1841 geen spoor te bekennen. Hij heeft geen enkele
vergadering bijgewoond en er is geen bericht van overlijden ingekomen. Zijn opvolger is Van Rechteren.
16
De nieuwe leden zijn: De Backer, Van Bleyswijk (vanaf 23-3-1841), Buma (vanaf 4-12-1840), Cornéli, Enschedé
(vanaf 23-3-1841), Van Goltstein, Van Heeckeren van Brandsenburg, Van Heloma, A.W. Huidekoper (tot
30-8-1841), P. Huidekoper (vanaf 21-9-1841), Kerèns, De Man, Michiels van Verduynen, Modderman, Van Nes van
Meerkerk (vanaf 19-12-1840), Van Panhuys en Van Rechteren van Appeltern (vanaf 9-3-1841).
De leden die niet terugkeren zijn: Van Asch van Wijck, Van Alphen, Boddaert, Cats Epz., Hagenouw Brongers, Van
de Poll, Van Sytzama, Van Swinderen van Rensuma, Van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst, Weerts en Van
Wickevoort Crommelin.
17
De verkiezing van Van Goltstein door de Staten van Utrecht is bijna een toeval. In eerste instantie krijgt Van der
Capellen van Berkenwoude de voorkeur boven Van Tuyl van Serooskerken. De gekozene bedankt echter voor de eer
en in de nieuwe stemmingsronde komt Van Goltstein als winnaar uit de bus. Blok, Stemmen en kiezen, 21.
18
Van Rechteren is de kleinzoon van de patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol, de auteur van Aan het volk
van Nederland. Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/lemmata/data/capellen en
http://www.parlement.com/id/vg09llr7kxyo/j_h_graaf_van_rechteren_van_appeltern
19
Naast Beelaerts van Blokland, De Jonge van Campensnieuwland en Schimmelpenninck van der Oye zijn Clifford,
De la Court, Kerèns en Van de Mortel de overige vier afgetreden leden. Deze laatste vier hebben tijdens de 67
vergaderdagen van 1840-1841 met z’n allen zegge en schrijve één keer gesproken.
20
Alle nieuwkomers zijn: Anemaet (vanaf 20-6-1842), Ingenhousz, Mutsaers, Nedermeijer van Rosenthal, Petit, Van
Rijckevorsel, Den Tex, (vanaf 24-2-1842) en Uytwerf Sterling.
21
Fockema Andrea vestigt hier in 500 jaren Staten-Generaal, 200, ook de aandacht op, vooral op het feit dat de
meeste principiële tegenstemmers uit de Dubbele Kamer van 1840 op den duur gekozen zijn in de Kamer.
22
Van Zanten, Schielijk, 221, 229 en 235, noemt met name Verweij Mejan, Den Tex, Schooneveld, de teruggekeerde
Van Nes en Uytwerf Sterling.
23
Van Sas stelt in ‘Onder waarborg eener wijze constitutie’, 126-129, dat het programma van 1848 al rond 1830 is
gepresenteerd. Zie vooral: ‘Het politieke klimaat in Noord-Nederland’, in: Metamorfose, 437-455, en Bieringa,
‘Vrijheid’, 319-321. Verder: Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 209-210; Van Zanten, Schielijk, 221, 229 en
235; De Beaufort, ‘Dirk Donker Curtius’, 49 e.v. en oudere literatuur zoals Van Tijn, ‘The Party Structure’, 178 e.v..
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vergaderdag kiest de Kamer voor de zitting van 1841-1842 de uitgesproken Van Dam van
Isselt tot haar voorzitter.24
In de regering maken veel oudgedienden plaats voor nieuwe ministers. Rochussen van
Financiën is 31 juli 1840 minister geworden. Na hem treden in het eerste jaar op Binnenlandse
en Buitenlandse Zaken, Oorlog en Hervormde Eredienst respectievelijk Schimmelpenninck
van der Oye, Huyssen van Kattendijke, Lizst en Van Zuylen van Nijevelt aan. Op Huyssen
van Kattendijke na, die zich als minister totaal ongeschikt acht,25 is het een personele
vernieuwing die de goede voornemens van de koning bevestigt, waarover hij in zijn troonrede
gesproken heeft. Minstens zo symbolisch is tijdens de zitting van 1841-1842 het ontslag van
minister van Justitie Van Maanen, boegbeeld van het inmiddels verguisde stelsel van koning
Willem I26 en het aantreden van de uit Amsterdam afkomstige Van Hall, die rond 1830 actief
deelgenomen had aan het debat over constitutionele vernieuwing. Op het nieuwe ministerie
van Marine, dat op 1 januari 1842 losgemaakt wordt van Koloniën, treedt eerst ad interim
Quarles van Ufford aan en vanaf 2 juni Rijk. Tot de goede voornemens hoort ook het nieuwe
reglement voor de ministerraad van maart 1842 om de ‘eenheid en zamenstemming in alle
takken van Bestuur te doen plaats hebben’.27
Het ontbreekt de Kamer in deze jaren, waarin alles op alles gezet moet worden om een
dreigend staatsbankroet te voorkomen, niet aan een actieve en bekwame kring van prominente
leden die het vertrouwen geniet van hun medeleden. Deze leden geven leiding aan de
werkzaamheden in de afdelingen én zij domineren de discussies. Bovendien beschikken de
meesten over oppositionele kwaliteiten. Zij zullen altijd benadrukken dat het hen gaat om de
voorstellen en niet de persoon maar het onderscheid is in de praktijk minder strikt dan zij
willen doen geloven.
In dit hoofdstuk, dat over meerdere zittingen gaat, zijn in de eerste tabel de leden
weergegeven die voorgedragen of gekozen zijn voor het voorzitterschap van de Kamer of van
de afdelingen in zittingen van 1840-1841 en 1841-1842. De tweede tabel toont de leden die
vaak het woord voeren. Bepalend is in hoeveel debatten zij dat gedaan hebben, niet hoe vaak
zij gesproken hebben.

24

De nummers twee en drie op de voordracht zijn Snouck Hurgronje en Backer als blijk van dank. Een jaar later is de
waardering voor Van Dam veel groter: in de eerste stemmingsronde krijgt de aftredende voorzitter 18 stemmen.
tegenover de 21 van Gevers van Endegeest. Die waardering krijgt Van Dam niet van zijn biograaf Van Gils, ‘Een
winderig heerschap’, 109. Die doet het systematische voorstemmen van Van Dam tijdens zijn voorzitterschap af als
een voorbeeld van deferentie, terwijl hij direct na zijn aftreden weer de confrontatie aangaat met minister
Schimmelpenninck.
25
Van Zanten Willem II, 438. Het boek van Kikkert, Oranje bitter Oranje boven, is, ten aanzien van Willem II, de in
tabloidstijl geschreven tegenhanger van de biografie van Van Zanten. Zie ook: Van den Berg e.a., De eerste
honderdvijftig jaar, 289-290. Jurriaanse citeert in zijn Ministers, 41, een bijzonder onaardig citaat van Van Zuylen
van Nijevelt over Huyssen van Kattendijke.
26
Vanaf 1815 tot 1842 heeft Van Maanen onafgebroken het departement van Justitie geleid. Verburg besteedt in zijn
Geschiedenis, 217-220, uitvoerig aandacht aan dit ontslag. Een opeenstapeling van complexe onderwerpen, zoals
problemen in de Amsterdamse politie en het slecht ontvangen ontwerp op de conflicten, hebben Van Maanen
uiteindelijk de das omgedaan. Bos, Souvereiniteit en Religie, 380-381.
27
Aangehaald bij Koch, Koning Willem II, 412. Zie ook: Hooykaas, ‘Het reglement’, 169.
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De overlap tussen beide overzichten ligt voor de hand, al spreekt die niet vanzelf. Er zijn
Kamerleden, zoals Van Rappard, die hun spreekbeurten met zorg uitkiezen. Onderwerpen die
er minder toe doen of waar zij zich minder deskundig in weten, laten ze aan zich voorbij gaan.
Het betekent niet dat hun invloed minder groot is dan van hun vaker sprekende collega’s28.

28

Zo krijgen op 22 oktober 1840 Van Rappard, Luzac, Van Akerlaken, Snouck Hurgronje en Star Busmann de
belangrijke opdracht om samen met de voorzitter en de griffier het reglement van orde te herzien. De commissie
presenteert een nieuw reglement op 15 mei 1841 dat in de volgende zittingsjaar in bespreking komt. Pippel, Het
reglement van orde, 12. In In dit Huis, 210, is een korte, eervolle biografie van Pippel opgenomen.
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Tabel 1: Kamerleden die tijdens de zittingen van 1840 tot 1842 voorgedragen of gekozen zijn
voor voorzitterschappen, inclusief het aantal keren van voordracht of verkiezing29
Voordracht (afdelings-)voorzitter ‘40-‘41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Backer, H.
Luzac, L.C.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Bruce, G.I.
Schimmelpenninck van der Oye, W.A.
Dam van Isselt, E.W. van
Dijckmeester, H.J.
Jonge van Campensnieuwland, M.W. de
Luyben, J.L.A.
Akerlaken, P. van
Gevers van Endegeest, D.Th.
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
Rechteren van Appeltern, J.H. van
Roëll van Hazerswoude, W.
Star Busmann, C.

Idem ‘41-‘42
vz
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Dam van Isselt, E.W. van
Luzac, L.C.
Akerlaken, P. van
Backer, H.
Bruce, G.I.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Luyben, J.L.A.
Man, M.J. de
Rappard, W.L.F.Ch. van
Verweij Mejan, G.W.
Corver Hooft, J.
Dam van Isselt, E.W. van
Dijckmeester, H.J. (knt)
Goltstein, J.K. van
Gouverneur, P.

vz
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Tabel 2: Kamerleden die in de periode 1840 tot 1842 deelnemen aan de debatten, inclusief het
aantal deelnames
Deelname aan debatten ‘40-‘41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Luzac, L.C.
Luyben, J.L.A.
Nes van M., J.G. van (n)
Dam van Isselt, E.W. van
Gevers van Endegeest, D.Th.
Goltstein, J.K. van (n)
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
Bruce, G.I.
Kniphorst, G.
Rechteren van A., J.H. van (n)
Beelaerts van Blokland, G. (knt)
Man, M.J. de (n)
Tromp, T.S.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Panhuys, J.E. van (n)

Idem ‘41-‘42
25
18
17
16
16
16
14
13
12
11
10
10
10
9
8

Luzac, L.C.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Frets, F. (knt)
Kniphorst, G.
Schooneveld, P.C. (n)
Bruce, G.I.
Goltstein, J.K. van
Nedermeijer R. J.Th.H. (n)
Gevers van Endegeest, D.Th.
Luyben, J.L.A.
Uytwerf Sterling, J.J. (n)
Gouverneur, P.
Panhuys, J.E. van
Hooft Jzn., D.
Man, M.J. de

8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3

Prominenten zijn Luzac, Van Rappard, Bruce, Schimmelpenninck van der Oye, Van Dam van
Isselt, Gevers van Endegeest, Luyben en De Jonge van Campensnieuwland. Zij zijn frequent
afdelingsvoorzitter en zij spelen een belangrijke rol tijdens de debatten. Van Akerlaken en

29

De aanduiding (knt) betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de zitting niet meer
terugkeert. (n) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft. In het geval van Van Nes en Schooneveld gaat het om
een terugkeer na een kortere of langere onderbreking.
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Backer genieten wel gezag, al houden zij zich tijdens de debatten wat meer op de achtergrond.
Naast deze gevestigde namen is er sprake van een aanstormende generatie van nieuwelingen
die zich direct manifesteert in het debat. Die bestaat uit de ervaren Van Nes, verder Verweij
Mejan, Van Panhuys, Van Goltstein, Van Rechteren en De Man. De kwaliteiten van de laatste
drie vallen blijkbaar op. Zij komen al in hun eerst jaar in aanmerking voor het voorzitterschap
van een afdeling.
Tijdens de zitting 1841-1842 ontbreken in beide kolommen vanzelfsprekend de overleden
en de niet herkozen leden: Beelaerts van Blokland, De Jonge van Campensnieuwland,
Schimmelpenninck van der Oye en Röell van Hazerswoude. Uit beide kolommen gezakt zijn:
Kniphorst, Van den Velden, Hinlópen en, de meest opvallende, Van Rechteren. Van de
nieuwkomers mengen Schooneveld, Uytwerf Sterling, Nedermeijer van Rosenthal, Van
Rijckevorsel en Den Tex zich al snel in het debat. Dat Van Dam van Isselt ontbreekt bij de
debatten is het gevolg van zijn voorzitterschap. Prominent zijn opnieuw Luzac, Van Rappard
en Bruce. Gevers van Endegeest, Luyben, De Man en Verweij Mejan zijn de
vertegenwoordigers van de nieuwe lichting die sinds 1840 die nu hun plaats in deze kring
gevonden heeft.
iii Analyse van het stemgedrag
Er is een loodzware erfenis, een ministerie dat voor een aanzienlijk deel nog door Willem I
benoemd is en een Tweede Kamer waarin een nieuwe generatie zich aandient. Er zijn veel
ervaren leden die onaangenaam verrast zijn door de chaos die de regering er onder hun ogen
van heeft gemaakt en er zijn nieuwe, ongeduldige leden die de ervaring missen om alle
dringende vraagstukken tegelijk aan te pakken. Het is de grote vraag van deze eerste analyse
of de Kamer al tot consequent stemmen in staat is. De aansluitende vraag is of er een
ontwikkeling in het stemgedrag zichtbaar is in de zitting van 1841-1842.30
Tijdens de zitting van 1840-1841 heeft de Tweede Kamer over 48 wetsontwerpen gestemd.
Eén ontwerp over de accijns op de suiker blijft buiten de analyse omdat niet vast te stellen is
wie er gestemd hebben. 26 ontwerpen betreffen begrotingshoofdstukken: de stemmingen 5 tot
en met 17 gaan over de begroting voor 1841 en 36 tot en met 48 over de tweejaarlijkse
begroting voor 1842 en 1843. 8 unaniem aanvaarde ontwerpen maken wel deel uit van de
analyse maar zijn niet afgedrukt. Van 8 leden ontbreken te veel stemmingen; zij blijven buiten
de analyse.31
De Kamerleden stemmen onvoorspelbaar. Er moeten 19 stemmingen verwijderd worden,
voordat er zich één herkenbare dimensie (de tegenstelling die het stemgedrag in het algemeen
bepaalt) aandient met de vereiste Cr = 1 – 0,95. Dat het stemgedrag onvoorspelbaar is, blijkt
uit het feit dat de verwijderde stemmingen niet te herleiden zijn tot een tweede dimensie, een
tweede stembepalende tegenstelling. De unanieme stemmingen zijn weggelaten en sommige
namen zijn verkort.
30

Zie pagina 114, voetnoot 13; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 449.
Het zijn Frets, Corver Hooft, Van Heeckeren van Brandsenburg, A.W. Huidekoper, P. Huidekoper, Michiels van
Verduynen, Röell van Hazerswoude en Sandberg.
31
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Tabel 3: Uitslagen van 21 van de 48 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1840-1841

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1840-1841
21
Rechteren van A., J.H. van
+
Goltstein, J.K. van
+
Nagell van A., Ch.J.A.
+
Bruce, G.I.
Heloma, N. van
+
Luzac, L.C.
Panhuys, J.E. van
+
Man, M.J. de
+
Modderman, H.J.H.
+
Star Busmann, C.
+
Verweij Mejan, G.W.
Nes van M., J.G. van
Buma, W.B.
+
Gockinga, J.
a
Hooft Jzn., D.
+
Backer, J. de
+
Gevers van Endegeest, D.Th.
+
Meeuwen, P.A. van
+
Dijckmeester, H.J.
+
Gronden, R.S. van der
+
Tromp, T.S.
+
Kniphorst, G.
+
Rappard, W.L.F.Ch. van
+
Akerlaken, P. van
+
Warin, A.
+
Hinlópen, J.G.
+
Repelaer van M., O.
Welderen Rengers, Sj. van
+
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
+
Wijnaendts, M.A.
+
Kerèns, P.A.S.
a
Mortel, J.B.H. van de
+
Schimmelpenninck van der O., W.A. a
Enschedé, J.
+
Druyvesteyn, F.C.W.
+
Bleyswijk, H.A. van
+
Collot d'Escury, H.
+
Cornéli, J.J.F.M.H.
+
Dam van Isselt, E.W. van
+
Junius van Hemert, W.J.
Romme, R.P.
+
Binkes, Ch.
+
Gouverneur, P.
+
Beelaerts van Blokland, G.
+
Court, P.E.A. de la
a
Velden, J. van den
+
Backer, H.
+
Clifford, G.
+
Snouck Hurgronje, J.L.
+
Tuyll van S., J.D. van
+
Luyben, J.L.A.
+
Jonge van C., M.W. de
+
21

5
g
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
g
a
g
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5

42 41
- + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ a
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
42 41

8
g
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
g
a
g
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

6
g
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
g
a
g
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6

stemmingen
18 44 22 1 34 23 4
g - - g - - g
+ + + + - - +
+ + + + + - a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + - + + +
+ + - + + + +
- + + - + + +
+ + + g + + g
+ + + + - + +
+ + a + + a +
+ - - + + + +
+ + + - + + + + + + + + +
+ a + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + + a + + + + +
a - + - + + + + + + + + +
+ + + + + + +
a + - + a + +
+ + + + + + +
+ + + + - + +
+ + + + + + +
- + + - - + +
- + + + + + +
+ + + + + - +
a a + + a + +
+ + a + + a +
g + + g - + g
a + + a + + a
g + + g + + g
a + + a + + a
+ + + + a - +
+ + + + a + +
+ + + + + + +
+ + + + + - +
a a + + + + +
+ + + + + + +
+ a + a + + + a a + + a +
+ + + + + + +
+ + + a + + +
+ + + a + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + - + + + +
+ + + + + + +
18 44 22 1 34 23 4

16 36 37 40 43 46
g - - - - + - - - - + - - - - a - - - - +
- - - - + + - - - + - - - - - +
- - - - - +
- + - - - + - - + - + - - - + +
+ - - + + + + - + - + + - - - + + - - - + + - - - + + - - - +
+ + - - + + + + - - + + + - - + + + - - - + + + - + + + + - - + + + - +
a - + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
+ a + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + o + a
g + + + + +
a + + + + +
g + + + + +
a + + + + +
+ + + + + +
+ - + + + +
+ + + - + +
+ + - + + +
- + + + + a
+ - + + + +
+ + + + + +
+ + + + a a
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + - + +
16 36 37 40 43 46

3
g
g
+
+
+
+
g
a
g
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3

24
a
+
a
a
+
+
24

De Tweede Kamer stemt volgens één dimensie, één belangrijke en stembepalende
tegenstelling. Het is de dimensie van een aanzienlijke oppositie tegen de regeringsvoorstellen
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die zich vooral manifesteert bij begrotingswetten. De oppositie bevindt zich bovenin de tabel.
Het gaat niet om een gesloten formatie die consequent tegen alle wetsvoorstellen stemt maar
om een groep die geleidelijk kleiner wordt. Tot stemming 23 gaat het maar om drie personen
maar vanaf stemming 36 neemt die oppositie per stemming behoorlijk in omvang toe.
Helemaal aan de rechterkant staan twee verworpen voorstellen: 3 en 24. 3 betreft een ontwerp
tot intrekking van schatkistbiljetten die met ƒ 100.000 per jaar te duur is, en 24 gaat over een
onlogische indeling van Limburg in arrondissementen. Het afstemmen is geen daad van
oppositie maar een blijk van welwillendheid in de richting van de provincie.32
De echte tegenstand komt vooral tot uiting bij 16 tot en met 46. Deze stemmingen gaan
over één wet uit de begroting voor 1841 (16) en alle andere over hoofdstukken van de
tweejaarlijkse begroting voor 1842-1843. Daarvan is 36, de stemming over hoofdstuk I, (Huis
des Konings), de belangrijkste. Stemmen tegen dit hoofdstuk het koninklijk huis hoort
buiten de discussie te blijven is een ultiem protest tegen de regering als geheel. De
stemmers tegen dit ontwerp kunnen gerekend worden tot de harde en principiële kern van de
oppositie.
Marine en Oorlog (stemmingen 43 en 46) krijgen de meeste tegenstemmen omdat dit de
kostbaarste departementen zijn met heel complexe begrotingen. Het is wel zo dat er binnen
deze oppositie verschillende leden zijn die bij 40, de begroting van Binnenlandse Zaken, 43,
van Marine en 46, van Oorlog wel voorstemmen. Van een gesloten front is dus (nog) geen
sprake. Uitzonderingen doen zich ook voor in de eerste kolom, bij 21, zij het dat er nu zes
tegenstemmers zijn te midden van de overgrote meerderheid die voorstemt. Het gaat opnieuw
over Limburg dat sinds de herziening een provincie van Nederland is en op grond daarvan een
eigen provinciaal gerechtshof toegewezen krijgt. Zes tegenstemmers (uit Zuid-Holland!)
vinden dit pure geldverspilling.
De verdeling in stromingen of groepen is op grond van deze analyse wel zichtbaar maar
scherpe grenzen zijn er nauwelijks of niet. Het aantal tegenstemmers neemt van boven naar
beneden zo geleidelijk af dat duidelijke overgangen tussen oppositie, midden en
regeringsgezind niet waarneembaar zijn. Eén uitzondering is verdedigbaar. Het stemmen
tegen het eerste hoofdstuk van de begroting voor 1842 en 1843, over het koninklijk huis
(stemming 36), is een ondubbelzinnige, politieke verklaring die een grens aangeeft tussen de
meerderheid en de oppositie met de groep van Van Rechteren (1) tot Van Nes (12) met Warin
(25), Van Dam van Isselt (39) en Gouverneur (43). Deze groep komt grotendeels overeen met
het conventikel dat ten huize van Van Dam van Isselt afspreekt om tegen alle hoofdstukken
van de begroting voor 1842 en 1843 te stemmen.33 De trouwe aanhang van de regering begint
in ieder geval bij Hinlópen (26), Van Repelaer (27) en Van Welderen Rengers (28). Het aantal
voorstemmen neemt daar toe en de uitzonderingen, de modelschendingen nemen af.

32

Op 30 augustus 1841 aanvaardt de Kamer een betere indeling met algemene stemmen.
Het conventikel bestaat uit Bruce, Buma, Van Dam van Isselt, Van Goltstein, Gouverneur, Van Heloma,
Modderman, Van Panhuys, Van Rechteren, Romme en Verweij Mejan. Zie hieronder de bespreking van de begroting
voor 1842 en 1843.
33
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De nieuwe Kamerleden Van Rechteren (1), Van Goltstein (2), Van Heloma (5), Van
Panhuys (7), De Man (8), Modderman (9) en Van Nes (12) sluiten zich direct aan bij de
oppositie. De anderen verspreiden zich meer over het midden.
De verwijderde stemmingen kunnen de aanwezigheid van een tweede en zelfs een derde
dimensie aanduiden. Dat is niet het geval. Het lukt niet om met een aantal stemmingen een
voldoende Cr te halen. Er zijn dus geen onderwerpen of beleidsterreinen waarover de
Kamerleden bij meerdere stemmingen herkenbaar of voorspelbaar stemmen.
De voorlopige conclusie is allereerst dat er nog geen overheersende tegenstelling is die het
stemgedrag bepaalt. Veel leden stemmen naar ‘de inspraak van het eigen geweten’. Zij voelen
zich niet gedwongen om een consequente gouvernementele dan wel oppositionele houding
aan te nemen. Ten tweede is er sprake van groeiend principieel verzet bij de groep van Van
Rechteren tot Van Nes. Deze groep wordt snel groter bij de stemmingen 37 (Hoge Colleges
van Staat), 40 (Binnenlandse Zaken) en die over Marine en Oorlog. Deze oppositie is daarmee
gericht tegen het financiële beleid van de regering. Er is bij een aanzienlijk deel van de Kamer
onvoldoende vertrouwen dat deze regering in staat is het land uit het financiële moeras te
trekken.
Analyse van stemgedrag in de zitting van 1841-1842
Tijden de zitting van 1841-1842 stemt de Tweede Kamer over slechts 10
regeringsontwerpen.34 De tweejaarlijkse begroting, die goed is voor 13 stemmingen, is in de
vorige zitting besproken en aanvaard. Dat verklaart het geringe aantal niet helemaal. De
langzaam stroever verlopende samenwerking tussen Kamer en regering en het onvermogen
van de laatste om met goede voorstellen te komen, zijn hier de belangrijkste oorzaken van. De
analyse voldoet, zonder dat het nodig is om stemmingen te verwijderen, aan de vereiste score
Cr = 1 – 0,95. Aan de stemmingen nemen 54 leden deel, 6 leden zijn buiten de analyse gelaten
omdat zij te weinig stemmingen deel hebben kunnen nemen.35 Unanieme stemmingen zijn
weggelaten.

34

Zie pagina 114, voetnoot 13; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage,
449.
35
Het zijn Van Akerlaken, Anemaet, P. Huidekoper, Sandberg, Van Welderen Rengers, en Wijnaendts.
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Tabel 4: Uitslagen van 7 van de 10 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1841-1842

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1841-1842
Schooneveld, P.
Rechteren van Appeltern, J.H. van
Goltstein, J.K. van
Bruce, G.I.
Luzac, L.C.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Nes van Meerkerk, J.G. van
Michiels van Verduynen, A.H.Th.
Man, M.J. de
Star Busmann, C.
Tromp, T.S.
Heeckeren van Brandsenburg,. W.R. van
Frets, F.
Enschedé, J.
Corver Hooft, J.
Mutsaers, J.A.
Luyben, J.L.A.
Ingenhousz, A.J.
Gronden, R.S. van der
Dam van Isselt, E.W. van
Cornéli, J.J.F.M.H.
Bleyswijk, H.A. van
Petit, P.M.J.F.
Velden, J. van den
Tuyll van Serooskerken, J.D. van
Modderman, H.J.H.
Meeuwen, P.A. van
Hinlópen, J.G.
Heloma, N. van
Druyvesteyn, F.C.W.
Dijckmeester, H.J.
Binkes, Ch.
Backer, J. de
Tex, C.A. den
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
Snouck Hurgronje, J.L.
Kniphorst, G.
Verweij Mejan, G.W.
Panhuys, J.E. van
Nagell van Ampsen, Ch.J.A. van
Junius van Hemert, W.J.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Collot d'Escury, H.
Buma, W.B.
Backer, H.
Gockinga, J.
Nedermeijer van Rosenthal, J.Th.H.
Uytwerf Sterling, J.J.
Rijckevorsel Hzn. A. van
Hooft Jzn., D.
Repelaer van Molenaarsgraaf, O.
Romme, R.P.
Gouverneur, P.
Warin, A.

4
a
a
+
+
+
+
+
a
+
a
4

6
+
+
a
+
a
a
a
a
+
+
+
+
+
+
+
a
a
a
+
a
a
+
a
6

stemmingen
13 11 5 1
+ + - a + a + - + + + + + + + + + + +
+ + a +
+ + + +
+ + + +
+ + a a
+ + + +
+ + + a
+ + + +
+ + + +
a + + a
a a + +
a + + a
+ + + +
a + + a
+ + + +
+ + + a
+ + a +
+ + + +
+ + + a
+ a + +
+ + + a
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + a a
+ + + +
+ + + g
- + + +
a a + +
a + + +
- + + +
- + + +
a + + +
- + + +
- + + +
- + + +
a + + a
- + + +
a + + a
- + + +
+ - + +
- - a +
- - + +
- - + +
+ - - +
+ - - +
a - + 13 11 5 1

9
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
9
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Er is opnieuw sprake van één dimensie waar alle stemmingen bij betrokken zijn, maar nu met
een opvallend groot tegenovergesteld uiteinde. De regering ziet zich tijdens deze zitting
geconfronteerd met oppositie van twee kanten.
Voor de onderste oppositie zijn de stemmingen 4 (batig slot) en 6 (pensioenen) belangrijk.
13 (belasting op runderen) is minder onderscheidend omdat hier vooral provinciale
sentimenten een rol spelen. Bij 4 spreekt alleen Frets namens de voorstemmers. Hij betoogt
dat de regeling van het batig slot bij wet niet in strijd is met het koninklijke opperbestuur van
de koloniën. Een ander argument om voor te stemmen speelt er op dat moment niet; de andere
voorstemmers zullen het daar mee eens zijn. De overgrote meerderheid daarentegen verlangt
harde cijfers van de regering in plaats van ramingen, waaruit het batig slot nu nog bestaat. Bij
6 (pensioenen) weet de Kamer nog niet goed wat zij met de pensioenen wil. Het gaat de
tegenstemmers om concrete, financiële argumenten, zonder dat er sprake is van een
uitgesproken politieke of inhoudelijke stellingname.
Daar is wel sprake van bij de bovenste oppositie, de groep van Schooneveld (1) tot Tromp
(11). De tegenstemmers bij 9 (aflossing en intrekking van schuld) vragen zich af of de
overheidsfinanciën wel op orde gaan komen. Het zijn zorgen die verder reiken dan het
ontwerp zelf. Deze groep stemt ook tegen 4 (batig slot) en de minder onderscheidende
stemming 6 (pensioenen). Wel onderscheidend en principieel is stemming 1 (Buitenlandse
Zaken). Schooneveld. Van Rechteren, Van Goltstein, Bruce, Luzac (1 tm 5) en Warin (54)
zijn van mening dat de weigering van de koning-groothertog om het verdrag met Pruisen te
ondertekenen wel degelijk in strijd is met de Nederlandse belangen. Dit is een constitutioneelliberaal standpunt dat deze leden onderscheidt van de overgrote meerderheid van de Kamer.36
Er is duidelijk sprake van groeiende financiële waakzaamheid, maar (nog) niet van een
diep wantrouwen tegen de regering. Bij de groep van Schooneveld (1) tot Tromp (11) en Van
Panhuys (39) gaan de zorgen verder dan bij de overige tegenstemmers van 4 en 6. Hieronder
bevindt zich wel de kern van een systematische en liberale oppositie, gezien de aanwezigheid
van uitgesproken personen als Van Rechteren (2) en Luzac (5). De financiële oppositie, die in
de komende jaren een belangrijke rol zal spelen, tekent zich hier voor het eerst duidelijk af,
zonder een scherpe grens met de liberalen.37 De groep van Schooneveld (1) tot Tromp (11) en
Van Panhuys (39) komt overigens maar gedeeltelijk overeen met het hierboven genoemde
conventikel dat bij Van Dam van Isselt vergaderd heeft.
De nieuwe leden komen verspreid voor in de analyse. Ingenhousz (18), Mutsaers (16), Petit
(23) en Den Tex (34) zijn in brede midden te vinden en Van Rijckevorsel (49), Nedermeijer
36

De tegenstem van Schooneveld bij 5 (hypothecaire leningen) voegt niets toe; het betreft een technisch verschil van
inzicht over artikel 8 uit het wetsontwerp.
37
Spoormans erkent de brede samenstelling van deze oppositie in ‘Burgerij, liberalen en democratie’, 418, door er
conservatief-liberalen, katholieken en liberalen toe te rekenen. Volgens Spoormans valt de financiële oppositie na
1840 uiteen door de aansluiting van de katholieken bij de koning en het vertrek van de Hollandse leden na de
benoeming van Van Hall tot minister. Uit deze waarneming blijkt dat Spoormans de oppositie van 1839 en 1840
verheft tot financiële oppositie. Het is juister om er vooral de voorstanders van een correct financieel beheer en
moderne constitutionele verhoudingen tussen regering en vertegenwoordiging tijdens de jaren veertig mee aan te
duiden. De constatering van Aerts, ‘Staat in verbouwing’, 118, dat deze oppositie ‘garanties en controle [wensten],
maar (...) verder geen eisen aan de politiek’ stelden, is evenmin helemaal correct.
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van Rosenthal (47) en Uytwerf Sterling (48) bevinden zich vooral in de onderste oppositie.
Anemaet heeft aan te weinig stemmingen deelgenomen om zijn plaats te kunnen bepalen.
iv De belangrijke debatten van 1839 tot 1842
In de periode van 1839 tot 1842 is veel gedebatteerd over hoogst actuele en dringende
onderwerpen. Het begint met de ontdekking dat Nederland vrijwel failliet is. Dit heeft grote
invloed op de discussie over de noodzakelijke grondwetsherziening en het verandert blijvend
de toon van alle begrotingsbehandelingen en verwante onderwerpen. De stemanalyses tonen
met 19 verwijderde stemmingen aan dat de invloed van de slechte financiële situatie op de
andere ontwerpen zichtbaar minder groot is. De Kamer is dan minder duidelijk en minder
consequent in haar beoordeling van de regeringsvoorstellen. Deze eerste fase eindigt met de
aanneming van een vernieuwd reglement van orde van de Tweede Kamer.
a Confrontatie
De eerste debatten van oktober 1839 tot juni 1840 vormen samen de opmaat voor de
grondwetsherziening van dat jaar.38 De Kamer, die door de jaren van volharding het kritisch
volgen van de regering ontwend is, moet ervaren dat het naïeve vertrouwen grof geschonden
is. Zij probeert in deze maanden haar houding te bepalen. De Kamer wil, hoe dan ook,
herhaling voorkomen maar het valt niet mee om aan de traditionele afhankelijkheid van de
kroon te ontsnappen.
Deze episode begint met het Verdrag van Londen van 19 april 1839 dat een eind maakt aan
de peperdure schemeroorlog tussen Nederland en België. In mei volgt een eerste aankondiging
van de noodzakelijke herziening en in zijn troonrede op 24 oktober deelt de vorst de
herziening officieel mee aan de Staten-Generaal.39 Het leidt niet tot hooggespannen
verwachtingen of grote publieke reacties. Het keerpunt komt een dag later als de minister van
koloniën Van den Bosch, de architect van het lucratieve Cultuurstelsel, op 25 oktober een
wetsontwerp indient met een nieuwe lening van maar liefst ƒ 56 miljoen.40 Steeds weer zullen
de financiën de dynamiek van frustratie, groeiende vasthoudendheid en expliciete eisen van de
Kamer versterken. Dat gebeurt in ieder geval als zij te horen krijgt wat er zich aan
‘irregulariteiten’41 achter die schermen van de koninklijke macht hebben afgespeeld: het
gebruik van de Indische baten,42 het opnemen van voorschotten bij de Nederlandsche Handel-

38

De stemmingen zijn vanaf het parlementaire jaar 1840-1841 geanalyseerd. Eerdere stemmingen over de begroting
en de herziening van 1840 zijn niet onderzocht. De debatten vormen wel de opmaat van de onderzoeksperiode maar
vallen niet binnen dat tijdbestek.
39
Oosterhagen, Machtenscheiding, 253-258, is een recent verslag van de grondwetsherziening van 1840.
40
Brugmans, ‘De financiële crisis’, 65. ‘Het hoge woord moest er, na enig tegenstribbelen, spoedig uit: het geld was
al besteed’.
41
Dit woord wordt hoogst zelden gebezigd. Nu nemen maar liefst elf Kamerleden het woord ‘irregulariteit’ in de
mond om zo hun volstrekte afkeuring van ontoelaatbaar en onwettig ministerieel gedrag lucht te geven. Het is
tekenend dat de uitdrukking in de periode van 1840 tot 1848 in geen enkel debat meer voor komt.
42
Hoeveel geld daar precies omgegaan is, weet niemand. Fritschy citeert Fasseur als hij schrijft dat ‘in de periode
1830-1850 (...) het totaal van de Indische baten (...) ± ƒ 235 miljoen was geweest, waarvan slechts een zesde dus als
“batig slot” in de Middelenwetten was opgevoerd geweest.’ De Nederlandse staatsbegrotingen, 16.
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Maatschappij en, als dieptepunt, het ‘lenen’ van de Rijnspoorgelden.43 Hoe schokkend het
nieuws ook is, iedereen begrijpt dat er iets moet gebeuren omdat de tekorten onloochenbaar
zijn. De Kamermeerderheid eist echter dat eerst de noodzakelijke maatregelen om zoiets in de
toekomst te voorkomen, worden genomen. Dat zijn: volledige openbaarheid van de financiën,
afschaffing van het Amortisatie-Syndicaat, openbaarheid van de Indische middelen en
ministeriële verantwoordelijkheid in welke vorm dan ook.44 Niet voor alle maatregelen is een
herziening nodig, maar zonder kan het in ieder geval niet.
De voorgestelde leningwet wordt na drie dagen met 39 tegen 12 stemmen verworpen,
hoezeer de minister van Financiën Beelaerts van Blokland en Van den Bosch van Koloniën
hun gewicht ook in de strijd werpen.45 Enkele dagen later lijdt de minister van Financiën een
nog grotere nederlaag. De Kamer verwerpt zijn begroting voor 1840 met slechts één stem voor
de zijne.46 Beiden hebben het vertrouwen van de Kamer verloren, vragen (en krijgen)
ontslag: een staatsrechtelijk novum.47 De Kamer maakt duidelijk dat op dit punt de herziening
klare taal zal moeten spreken. Overigens heeft niet alleen de regering te maken met een niet
eerder gekende oppositie, ook de koning krijgt door zijn huwelijksplannen met de voormalige
hofdame van zijn overleden vrouw, Henriëtte d’Oultremont, Belgische én rooms-katholiek, in
en buiten de pers de volle laag.48
Het regeringsvoorstel tot herziening laat niet lang op zich wachten. Op 30 december 1839
ontvangt de Tweede Kamer ‘eene Koninklijke boodschap ten geleide van vijf ontwerpen van
wet houdende wijzigingen in de Grondwet’. Daarin wordt van zeven artikels de inhoud
aangepast aan de nieuwe situatie en één komt er te vervallen. Kaler en schraler voorstel is niet
denkbaar. Dit is de bijeenkomst uit de introductie van dit hoofdstuk die ertoe leidt dat de
Kamer op 14 januari 1840 in comité-generaal49 vergadert over het vergaande voorstel dat
Luzac, Schimmelpenninck van der Oye, Corver Hooft, Van Rappard en Van Dam van Isselt in
43

Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 211. Veel details komen pas in de loop van 1840 in de openbaarheid. Zie
ook: De Clerq, W.A. de Clerq, 407-409; Van de Woud, Het lege land, 175-181.
44
Het schuldenprobleem waar het koninkrijk vanaf het begin mee geworsteld heeft, met de cruciale rol van het
Amortisatie-Syndicaat, komt uitvoeriger aan de orde bij de behandeling van de financiële wetten van Van Hall in
1843.
45
Van den Bosch, gerespecteerd om zijn Cultuurstelsel, dreigt onomwonden met zijn aftreden. De formulering is
even fraai als klassiek: ‘Gelukt het mij niet, E.M.H.! u te overtuigen, dat de onderwerpelijke wet, om den algemeene
belangswille, behoort aangenomen te worden, al bestaan er dan ook van wege andere redenen bedenkingen tegen
denzelve, dan blijft mij geen andere keus over, dan tot den staat van ambteloos burger terug te keeren’. De Bosch
Kemper, Geschiedenis III, 108.
46
Op 16 mei 1840 refereert het lid Luyben hieraan met ‘die geduchte les’, waarbij de regering ‘zulke vernedering
moest ondervinden’. Handelingen 1839-1840, 146.
47
De betekenis van dit ontslag in relatie tot het grondwettige ontslag naar welgevallen is al in 1935 onderkend door
Kamphuisen, Koning en Ministers, 34-35. Zij zijn niet de enige ‘slachtoffers’ van de volhardingspolitiek. Van de
Sande noemt in Prins Frederik der Nederlanden, 184, het aftreden van prins Frederik als commissaris-generaal en
opperdirecteur een vrijwillig keuze voor de rol van zondebok.
48
Volgens Koch, Koning Willem I, 519 e.v., en Van Zanten, Koning Willem II, 358 e.v., heeft de kroonprins hierin
een kwalijke rol gespeeld. Beiden hebben geput uit Schouwenaar, Tussen beurs en binnenhof, 250-257. Zie ook:
Robijns, Radicalen in Nederland, 89-93. Verberne typeert de aard van de publicitaire rel in zijn Geschiedenis van
Nederland, 119, treffend: ‘Het volk (...) bespatte [zichzelf] in schampere hoon...’ Zie ook: [Engelen], Herinneringen
van vroeger en later leeftijd, 181-182.
49
Opvallend: de leden stemmen unaniem voor bespreking achter gesloten deuren. Het is een gebruik dat de komende
jaren snel minder wordt. Het krijgt steeds meer de bijsmaak van ongewenste heimelijkheid.
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de tussenliggende tijd opgesteld hebben. Hier nemen prominente Kamerleden nadrukkelijk het
heft in handen.50 Het is een initiatiefwet met een procedure voor het ontwerpen van
aanvullende herzieningsvoorstellen door de Kamer. De opstellers, heel ervaren Kamerleden,
kiezen bewust voor deze vorm. De herziening is een daad van wetgeving en dat geldt ook
voor het vaststellen van de onderwerpen die aangepast moeten worden. Aangezien de
opstellers de Kamer het recht van amendement toekennen, kunnen zij meebepalen wat er
veranderd moet worden aan de grondwet van 1815.51 Het voorstel is even ambitieus als
kansloos. Tijdens het onderzoek in de afdelingen komen de leden tot de conclusie dat ‘de
beoogde maatregel hun nu nog te voorbarig toeschijnt’, vooral omdat zij van mening zijn dat
de regering er eerder bij betrokken moet worden.52 In de afsluitende nota schrijven de
opstellers, ‘dat slechts vijf leden zich met het gevoelen der vijf voorstellers vereenigd hebben’
en dat zij daarom ‘hun voorstel vooralsnog (...) laten rusten’. De Kamer wil wel een veel
verdergaande herziening, maar geen eenzijdige parlementaire interventie.53
De regering ziet de bui al wel hangen en zij besluit dan ook, na het afdelingsonderzoek
over de vijf ontwerpen, die aan te vullen met ‘zeven nadere ontwerpen van wet tot wijziging
der Grondwet’. Op 18 maart ontvangt de Kamer het complement, samen met de begroting
voor 1840.54 Het pakket bevat veel gevraagde veranderingen, maar het allerbelangrijkste
onderdeel, de regeling van de ministeriële verantwoordelijkheid, ontbreekt. De regering is
namelijk van mening dat die al voldoende geregeld is in artikel 177 van de bestaande
grondwet. Maar zo denkt de Kamer er niet over: zonder dit ontwerp weigert zij de nieuwe
begroting in behandeling te nemen. Tijdens een kort debat over het al dan niet uitstellen van
die behandeling op 13 mei, brengt Van Rappard op subtiele maar niet mis te verstane manier
onder woorden dat die wet er op korte termijn dient te komen:
‘Aan den anderen kant heeft de Kamer vooral ook op eene wet wegens de ministeriële
verantwoordelijkheid aangedrongen, omdat zij deze als den besten waarborg voor de toekomst
beschouwde: heden is zoodanig eene wet insgelijks beloofd. Hare werkelijke aanbieding
moet, volgens den spreker, van gunstigen invloed op de beoordeeling der begrooting zijn.

50

Het zijn de minsten niet: op Van Dam van Isselt na zijn het allemaal afdelingsvoorzitters. In de volgende paragraaf
komen zij als invloedrijke kring aan de orde. Zie: Aerts, Thorbecke wil het, 276.
51
Handelingen 1839-1840, 435. Blok behandelt dit voorstel, met een verwijzing naar de Handelingen, niet helemaal
correct. Hij laat de vijf opstellers ‘eenige andere wijzigingen van hunne zijde’ aankondigen. Geschiedenis IV, 348.
Andere historici gaan aan dit opvallende voorstel voorbij.
52
Dit raakt direct aan het thema dat in de komende jaren, en vooral rond het negenmannenvoorstel, een dominante rol
zal spelen: dat de Kamer zich in meerderheid niet bevoegd of geroepen acht het initiatief te nemen bij een
grondwetsherziening.
53
De precieze bedoeling van de voorstellers is niet te achterhalen. Zij hebben meer dan voldoende ervaring om te
weten dat dit initiatiefvoorstel de Eerste Kamer nooit zal overleven. De Bosch Kemper bespreekt wel dit initiatief,
maar niet het Kamerbesluit van 30 december 1839 dat daaraan ten grondslag ligt. Daardoor is zijn oordeel te negatief.
Het voorstel haalt het volgens deze auteur niet door de schroom van ‘de beangstigde conservatieven’. Geschiedenis
III, 145.
54
Deze samenloop zal ongetwijfeld toevallig zijn, maar zij is wel symptomatisch voor de verwevenheid van beide
voor de regering uiterst lastige onderwerpen.
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Daardoor zal het uitzigt op meerdere overeenstemming tusschen de Kamer en de Regering
worden geopend.’55
De Kamer besluit met 41 tegen 11 stemmen om de begrotingsbehandeling uit te stellen.56 De
regering beseft nu dat verdere weigering onmogelijk is. Zij zegt haar medewerking toe en op
16 mei meldt de voorzitter dat het geëiste ontwerp ontvangen is. Twee dagen later bespreekt
de Kamer de begroting en na een langdurige discussie aanvaardt zij die met 32 tegen 22
stemmen.
Tijdens de vergadering lopen de emoties soms hoog op. Er is dan wel een herziening
toegezegd maar de confrontatie met de werkelijkheid is pijnlijk. Het lukt Luyben niet om zijn
frustratie en boosheid te verhullen over alles wat hij te horen heeft gekregen, zoals het ‘lenen’
uit fondsen. ‘Ik verklaar, dat ik het tweemaal moest hooren, eer ik mij overtuigde, het wel te
hebben verstaan. De daad is onverantwoordelijk!’ De ministers hadden dan ook nog de
onbeschaamdheid ‘zich achter het schild van eenen onschendbaren Koning [te] verschansen
en buiten verantwoording [te] houden.’57 Bijna unaniem is men van mening ‘dat de ware staat
onzer financiën [nog steeds] niet deugdelijk in zijn geheelen omvang is opengelegd en deze
quasi begrooting eigenlijk niets dan eene partiële credietwet zonder waarborg is.’58 Verweij
Mejan analyseert de situatie iets rationeler. Hij is in staat de vinger bij het wezenlijke gebrek
te leggen, waarvoor alleen een herziening de oplossing kan bieden:
‘Het hoofdbeginsel toch van den vertegenwoordigenden regeringsvorm, waardoor uitgaven en
inkomsten met gemeen overleg worden vastgesteld en geregeld, waardoor openbaarheid en
orde in de financiën worden daargesteld, is nimmer opgevolgd. Geheime kassen en fondsen,
geheime uitgaven en ontvangsten hebben onze beraadslagingen dikwerf tot eene
praalvertooning gemaakt, waarbij alle vrijheid van handelen aan de Regering bleef, en aan de
Staten-Generaal alleen de verantwoordelijkheid was overgelaten.’59
De verdediging van de minister van Financiën a.i. Van Gennep, laat in de avond, is sober en
mager; hij kan ook niet veel anders. Hij benadrukt dat de situatie niet zo slecht is als
sommigen denken. ‘De staat van ons financiewezen is bezwarend, maar door het aanwenden
van gepaste middelen is alles te redden’. Met de algemene formule dat verwerping ‘groot
nadeel na zich slepen’ zal, sluit hij af.60 Zoals gezegd, keurt de Kamer de begroting met 32
tegen 22 stemmen goed, de wet op de Middelen met een voorstem minder. Zonder de
ophanden zijnde herziening had de regering opnieuw geen schijn van kans gehad. Op dit punt
vertoont de Kamer een onbuigzaamheid die volstrekt nieuw is voor de regering.
55

Handelingen 1839-1840, 137.
Onder de tegenstemmers bevinden zich erkende voorstanders van een ruime grondwetsherziening als Van Dam van
Isselt, Luzac, Luyben en Romme. Het verlenen van uitstel zou tot aanvaarding van de begroting verplichten.
57
Ibidem, 47.
58
Schimmelpenninck van der Oye, Ibidem, 151.
59
Ibidem, 158.
60
Ibidem, 165 en 166.
56
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b Intermezzo: Corver Hooft, Thorbecke, Donker Curtius en Groen van Prinsterer over de
verhouding tussen regering en vertegenwoordiging
Het is de regering er alles aan gelegen om in 1839 zo min mogelijk ophef te maken over de
komende herziening. Het Verdrag van Londen dat herziening noodzakelijk maakt, is van 19
april. De regering deelt dit pas op 18 juli aan de Kamer mee om op de 22e de zitting van de
Staten-Generaal te sluiten zonder het Verdrag zelfs maar te noemen. De aanwezigen kunnen,
met wat goede wil, uit de zin dat de koning ‘de afdoening dezer zaak (...) in ernstige
overweging [vermeend] te moeten nemen’, opmaken dat een herziening in voorbereiding is.61
Het is de zoveelste poging van koning Willem I om herleving van het constitutionele debat
van 1828 tot 1831 te voorkomen. Tijdens de volharding probeerde hij dat door zijn
voortdurende oproep tot nationale eenheid en nu wil hij de herziening zo geruisloos mogelijk
door de Staten-Generaal loodsen.
Dat lukt de koning niet. Corver Hooft, een zelfbewuste conservatief die sinds 1824 lid is
van de Kamer, wil met zijn Gedachten over de wijzing onzer Grondwet voorkomen dat hij
met zijn collega’s door de vorst zonder omhaal terzijde geschoven worden.62 In zijn brochure
onderzoekt de auteur zorgvuldig de verhouding tussen de staatsmachten en de rol en taak van
de Staten-Generaal. Hij wil geen grote veranderingen maar wel eerbiediging van de
grondwettige relatie tussen de regering en de vertegenwoordiging:
‘Altijd het grondregt aannemende, dat wij geroepen zijn de Grondwet, die wij bezworen
hebben, en volgens welke wij nu nog handelen, te wijzigen, waar zulks door de
omstandigheden bevolen, of door de ondervinding aangeraden wordt, doch niet dezelve te
vernietigen, en eene nieuwe te maken, moeten wij de betrekking tusschen Vorst en Volk, zoo
als die bestaat, eerbiedigen en ons wachten, de oppermagt van den eenen op den anderen te
willen overbrengen.’63
Voor de auteur is het basisbeginsel glashelder, namelijk dat ‘de oppermagt bij den Koning
berust’. De invloed van het volk beperkt zich via de vertegenwoordiging uitsluitend tot het
toezicht op de financiën. ‘Alles toch in den tegenwoordigen staat der Maatschappij lost zich
ten slotte in eene geldquestie op.’ Wat niet mag gebeuren, is, dat de vertegenwoordigers via de
ministeriële verantwoordelijkheid ‘de Regering zelve, welke aan den Koning is toebetrouwd,
(...) aan zich willen trekken, door de uitvoerders van zijnen wil, zijne Ministers, aan zijn
gezag te willen onttrekken en aan het hare te onderwerpen.’ Daarmee verwerpt hij de
opvatting dat de ministeriële verantwoordelijkheid noodzakelijk is voor de koninklijke
onschendbaarheid.64 De eed van trouw aan de grondwet van de koning én zijn ministers maakt
61

Ibidem, z.p.
De brochure verschijnt kort na 28 augustus 1839, midden in het reces dat van 22 juli tot 21 oktober duurt. Corver
Hooft wil dat zijn medeleden in oktober wel beslagen ten ijs kunnen komen.
63
Corver Hooft, Gedachten, 30.
64
In het eerste anderhalve decennium van het koninkrijk is er een actieve discussie gevoerd over de ministeriële
verantwoordelijkheid. Van Hogendorp, het tijdschrift de Weegschaal, de Amsterdamse jurist Carel Asser en De
Kempenaer zijn belangrijke deelnemers. Corver Hooft kiest hierin duidelijk voor de lijn van Asser, waarbij de
62
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de ministers ‘wel verantwoordelijk voor hunne daden, maar niet voor hunne politieke
inzigten’ en juist dat gegeven voorkomt dat de regering een speelbal wordt van ‘partijschap of
kuiperij’. Corver Hooft erkent wel dat de vertegenwoordiging door nauwgezet financieel
toezicht ‘den Koning dwingen kan van den ingeslagen weg te moeten afzien (...). Dit is in
eenigen opzigte waar, en behoort tot het wezen van eenen constitutionelen regeringsvorm’.65
In het hoofdstuk over de Staten-Generaal gaat hij verder in op de verhouding tussen koning
en vertegenwoordiging. De grote constitutionele staten Frankrijk en Engeland kennen een
verantwoordelijk ministerie maar Nederland heeft dat niet nodig omdat de Kamers
onontbindbaar zijn. Die beschikken daarmee over ‘eene onverzettelijke en bestendig
doorwerkende kracht’, waardoor ‘meer klem op de handelwijze der Regering moet
terugwerken, dan het omverwerpen van een ministerie’.66 De Tweede Kamer is op deze
manier een zedelijk lichaam dat nooit sterft, zichzelf trouw blijft en zo tegenstand kan bieden
‘tegen den buitensporigen eisch der Regering, die eindelijk dezelve van hare dwaling moet
doen terugkomen.’ Daarom is het van het grootste belang dat de rechten van de Kamers
onverkort worden gehandhaafd, met name het budgetrecht.67 Het is de conservatieve
onderbouwing van de parlementaire onafhankelijkheid waar de koning en zijn ministers wel
degelijk mee te rekenen hebben.
Corver Hooft is geen liberaal en wil dat ook beslist niet zijn. Van rechtstreekse
verkiezingen, een verantwoordelijk ministerie en ontbindbare Kamers moet hij niets hebben.68
Maar hij onderbouwt en articuleert voor zijn medestanders, en dat zijn er veel, een effectieve
visie op de onafhankelijkheid en potentiële daadkracht van de Tweede Kamer.69
In dezelfde tijd verschijnt van Thorbecke zijn Aanteekening op de Grondwet, een publicatie
die ook onder niet-liberale Kamerleden groot gezag krijgt.70 Dit boek is met zijn kritische
verantwoordelijkheid gekoppeld wordt aan de grondwet en niet aan het algemeen belang. In dat laatste geval is de
koppeling tussen koninklijke onschendbaarheid en ministeriële verantwoordelijkheid onvermijdelijk. Bieringa,
‘Vrijheid’, 316-319.
65
Corver Hooft stelt de oppermacht op de voorgrond, maar bij de behandeling van alle koninklijke bevoegdheden
vermeldt hij zorgvuldig waarin de wet die bevoegdheid regelt en beperkt.
66
Corver Hooft, Gedachten, 40. De Kwaadsteniet, Kamerontbinding, 11. Deze auteur bespreekt ook kort de
publicaties van Groen van Prinsterer en Donker Curtius.
67
De vaste uitgaven wil Corver Hooft voor een onbeperkte looptijd vaststellen, ‘terwijl al de overige uitgaven van het
Rijk aan de jaarlijksche inwilliging der Staten-Generaal zouden onderworpen blijven.’ Gedachten, 50. Dit idee leeft
bij meer Kamerleden. Ook Luzac komt ermee op de proppen.
68
Dit betekent overigens niet dat Corver Hooft geen oog heeft voor het ‘opwakkeren’ van de publieke geest! Hij heeft
daarvoor een origineel voorstel: elk kiescollege, van laag tot hoog, zou ‘niet dan uit zijn midden eene keuze (...)
mogen doen’. Alle Kamerleden zouden ‘trapsgewijze de geheele reeks van verkiezingen moeten doorgeloopen
hebben, namelijk, van kiezer, stedelijke raad, Provinciale Staten en Staten-Generaal’. Nog in dezelfde alinea beseft
hij dat het ‘sommigen paradoxiaal zal voorkomen’. Ibidem, 43.
69
Het beroep op onafhankelijkheid van de Kamer heeft Bataafse wortels, zoals Rutjes aantoont in Door gelijkheid
gegrepen, 85.
70
Tot 1844, als Thorbeckes negenmannenvoorstel de discussie gaat domineren, wordt de Aanteekening door 14 leden
vaak meerdere keren tijdens een vergadering aangehaald. Andere Nederlandse auteurs overkomt dat heel zelden of
nooit, met uitzondering van de in 1834 overleden G.K. van Hogendorp. Ook buiten de Kamers is er brede waardering.
Drentje, Thorbecke, 326. Aerts vermeldt dat in 1841 de eerste druk van maar liefst 1000 exemplaren uitverkocht is,
Thorbecke wil het, 291. De Bosch Kemper noemt de Aanteekening de uitnemendste van de belangrijke brochures die
er voor de herziening zijn verschenen, Staatsregt, 35. De beroemdste (maar niet juiste) typering: het ‘schot in een
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bespreking van de herkomst en inhoud van de grondwetsartikelen een handreiking om de
grondwet grondig te actualiseren in plaats van voorzichtig aan te passen. Een voorbeeld
daarvan is de bespreking van de koninklijke onschendbaarheid. Thorbecke poneert niet zozeer
zijn mening maar stelt de vraag of die onschendbaarheid niet als een noodzakelijk onderdeel
ingevoegd moet worden omdat het ‘een eerste kenmerk der Majesteit’ is.71
In tegenstelling tot Corver Hooft gaat Thorbecke wel in op de verkiezing van de Tweede
Kamer. Hij ontpopt zich op dit moment nog als een verdediger van een indirect gekozen
Kamer. Kiezersvergaderingen zullen ‘aan den wind van het toeval en slinkschen invloed
althans niet minder bloot staan dan publieke, de groote bestanddeelen van den Staat
vertegenwoordigende, ligchamen’. Hij kan ‘evenwel niet gelooven, dat [de verkiezing van de
Staten-Generaal] aan andere collegien‚ gepaster of met beter gevolg zouden worden
opgedragen dan aan de provinciale Staten’.72 Overigens is het bestaande stelsel wel voor
verbetering vatbaar: in zijn commentaar op art. 129 over de samenstelling van de Provinciale
Staten stelt Thorbecke voor om ‘de ridderschap niet dan buiten haar midden [te] kiezen. Bij
geen kiescollegie pleit zóóveel, als bij haar, voor zulk eene beperking’.73 Verder stelt hij voor
om de Provinciale Staten minstens te halveren en hun te verbieden de leden van de Tweede
Kamer uit hun midden te kiezen. Zo ‘berooft’ de grondwetgever de kiezers van ‘onechte
drijfveeren’ en verduistering ‘door bijzondere en persoonlijke betrekkingen’.74
Het is voor Thorbecke vanzelfsprekend dat de leden volledig vrij zijn van hun kiezers; hij
gaat daarin zelfs nog een stap verder. Het gaat er niet alleen om of zij naar hun eigen geweten
kunnen spreken en stemmen, maar ook dat die vrijheid door de wet beschermd wordt.75
Thorbecke wil de wetgevingsprocedure grondig verbeteren. De gang van het wetsontwerp
door de afdelingen, het overleg met de ministers en de afsluitende plenaire behandeling zijn
bewerkelijk en weinig transparant. Het recht van de minister om, op grond van de
afdelingsverslagen, een ‘naauwelijks onwisser kompas’, wijzigingen aan te brengen in zijn
wetsontwerp, noemt de auteur een eenzijdig recht van amendement. Dit is in zijn ogen net zo
verkeerd als het feit dat de Kamer dat recht niet heeft.76 De oplossing ligt voor de hand:
toekenning van het recht van amendement aan de Tweede Kamer, samen met de
artikelsgewijze behandeling. Ten aanzien van de begroting bespreekt Thorbecke uitvoerig de
slapend woud’ is afkomstig van Olivier, Herinneringen aan Mr J.R. Thorbecke, aangehaald door Brugmans,
‘Opkomst’, 41.
71
Thorbecke, Aanteekening, 61. Deze enigszins afstandelijke aanpak draagt sterk bij aan het gezag van het boek. Het
zorgt er ook voor dat veel lezers zich op het verkeerde been gezet voelen als Thorbecke in de Dubbele Kamer zijn
overwegingen vertaalt naar uiterst concrete politieke standpunten. Zie ook: Aerts die in Thorbecke, 268-269, schrijft
dat de grondwet ‘tegenstrijdige, slecht doordachte bepalingen bevatte’. Thorbecke had, in eigen woorden, een
‘Augiasstal’ te reinigen.
72
Thorbecke, Aanteekening, 108 en 109.
73
Ibidem, 176: ‘De verzoeking, om zich door particuliere belangen te laten a eiden, is bij de ridderschap, om
verschillende redenen, grooter, dan bij de andere standen.’
74
Ibidem, 199.
75
De parlementaire immuniteit redt het niet in 1840; in 1848 is de invloed van Thorbecke in ieder geval zichtbaar in
art. 92: De leden der Kamers zijn niet geregtelijk vervolgbaar wegens de advijzen, door hen in de vergadering
uitgebragt. Vergelijk: Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, 99 e.v., met de eisen gesteld aan de vertegenwoordigers
tijdens de Bataafse Republiek.
76
Thorbecke, Aanteekening, 150.

131

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
bestaande praktijk, inclusief de bekende knelpunten, zonder een concreet voorstel te doen
voor verandering.
Thorbecke laat in zijn Aanteekening zien dat hij de grondwet van 1815 heel goed kent. Zijn
voorstellen tot verbetering zijn even praktisch als beheerst. De Staten-Generaal is, net als bij
Corver Hooft, de onbetwiste volksvertegenwoordiging, indirect gekozen en geëquipeerd met
bevoegdheden en procedures die verbeterd kunnen worden, maar nergens constateert hij dat
de Tweede Kamer een schijnparlement is aan de leiband van de regering.
Het onvervalst liberale geluid komt van Donker Curtius die zijn brochure Orde eveneens in
1839 publiceert.77 De toon is polemisch en stellig. Er bestaat niet de minste twijfel waaraan
Nederland op dit moment behoefte heeft. ‘Onmiddellijke verkiezingen voor de
afgevaardigden; (...) periodieke aftreding der gekozenen; verantwoordelijkheid der ministers;
gelijkheid van allen voor de wet, ziedaar hetgeen wij moeten trachten te verkrijgen, ziedaar
onze punten van vereeniging’.78 Donker realiseert zich terdege dat de kans op succes nihil is.
Daar heeft hij een even originele als onwaarschijnlijke oplossing voor. Met het Verdrag van
Londen heeft het Verenigd Koninkrijk opgehouden te bestaan en dus is ook de grondwet
vervallen, inclusief de bepalingen over het herzien ervan. Daarom heeft de koning nu het recht
de nieuwe constitutie voor te leggen aan de afgevaardigden die gekozen zijn door alle
stemgerechtigden. Hij herhaalt dat het hem te doen is om een krachtig, verantwoordelijk
ministerie en niet om het verplaatsen van de uitvoerende macht naar een gekozen Kamer: ‘de
Hemel verhoede mij’.79
Een heel ander geluid laat Groen van Prinsterer horen in zijn Bijdrage tot herziening der
grondwet in Nederlandschen zin. Het is een uniek pleidooi vóór ‘handhaving der Grondwet’,
maar met een ingrijpende ‘hervorming in het Bestuur’.80 Zijn diepgewortelde, protestantse
overtuiging en zijn daarop gebaseerde interpretatie van de Nederlandse geschiedenis maakt
hem tot een overtuigde aanhanger van het Oranjehuis. Maar zijn kennis van het nationale en
internationale staatsrecht voorkomt een eenzijdige volgzaamheid. Groen is voorstander van
een ‘getemperde Monarchie’ met ‘zorgvuldige inachtneming der regels en vormen die in de
Grondwet opgeteekend en vastgesteld zijn’.81 De vorst regeert en beschikt daarbij over ‘zoo al
niet verantwoordelijke Ministers, toch ongetwijfeld een Ministerie, dat is eensgezinde
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Zie verder: De Beaufort, ‘Dirk Donker Curtius’, 49 e.v., en Van de Waardt, De man van 1848, 127.
Donker Curtius, Orde, 4.
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Ibidem, 5.
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Groen erkent zelfs dat een algemene revisie niet onraadzaam is. ‘Zij zou menige verbetering kunnen ondergaan,
zoo wel van inhoud als van redactie.’ Dit is dan een taak voor echte deskundigen die daar de tijd voor krijgen.
Daaraan verbindt hij deze opvallende voetnoot: ‘Het merkwaardige werk van den hoogleeraar Thorbecke
(Aanteekening op de Grondwet) heeft de onvolmaaktheid en de volmaakbaarheid der Grondwet thans, geloof ik, voor
allen boven bedenking gesteld. Doch de geleerde en scherpzinnige schrijver geeft ook aan voorbarigheid en overijling
een nadrukkelijke les, daar hij de lezer verzoekt de veranderingen voorgesteld in zijn Proeve van herziening (bij hem
echter de vrucht van grondige studie en veeljarig overleg) als vragen te beschouwen. Groen, Bijdrage, 6.
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Ibidem, 73 e.v.
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Ministers wier invloed, ondergeschikt aan de Kroon, oneindig meer dan werktuigelijk is’.82
Het is een unieke omschrijving van een verantwoordelijk ministerie, bijeengehouden door
‘eenheid van overtuiging’.
De beoordeling van de zittende Kamers is streng. De Eerste Kamer, ‘waarborg van
bedaarde discussie en een gewigtig bestanddeel van het gemeen overleg’, functioneert niet of
nauwelijks. Zij maakt een cruciale fout door de belangen van de kroon met die van de vorst te
verwarren.83 Zij is afgedwongen door de Belgen en afgekeken van Engeland en niet in staat
om te voldoen aan de grondwettelijke eis dat ‘zij vertegenwoordigt (...) het geheele
Nederlandsche volk’.84 De Tweede Kamer krijgt eveneens forse kritiek te verduren. Zij heeft
zich in de jaren dertig laten gijzelen door de regering ‘eene Dictatuur van vertrouwen te
schenken’.85 Van haar plicht om de regering te steunen én haar te weerhouden van
inconstitutioneel gedrag is weinig terecht gekomen. Een diepere oorzaak voor dat falen, is het
feit dat de Kamer door het bestaande kiesstelsel niet in staat is te voldoen aan haar ultieme
opdracht ‘voor de Natie een waarborg, en een steun voor de Troon’ te zijn.86 Het vigerende
kiesstelsel is de crux: daardoor heeft de ´regtstreeksche of zijdelingsche betrekking tot de
Natie bijna opgehouden’, waardoor de Staten-Generaal de sturende invloed van de regering
ervaren heeft als een regelrechte leiband.
Van de besproken bijdragen aan de discussie rond de herziening van 1840 is die van Groen
van Prinsteren het meest abstract met soms onverwachte, concrete opmerkingen over de op
handen zijne herziening. Groen wil de koninklijke macht vrijwel ongewijzigd handhaven, de
ministers een meer zelfstandige positie geven, inclusief een vorm van verantwoordelijkheid
met het contraseign en de Tweede Kamer door een vernieuwd kiesrecht hechter verbinden met
het volk. Het is niet zozeer zijn staatsleer, als wel de praktische toepassing ervan, waardoor
Groen voluit participeert in het constitutionele debat.87
Deze vier publicaties vertegenwoordigen belangrijke stromingen in de Kamer en de
samenleving. Ze wijzen de lezers, waaronder veel Kamerleden, op de mogelijkheden van de
komende herziening. Aan de koning zijn deze boeken en brochures niet merkbaar besteed,
want met zijn steelse manier van bekendmaking en indiening doet hij er alles aan om het
publieke debat niet op te rakelen. Het is een kansloze missie omdat hijzelf de
onvermijdelijkheid van een verantwoordelijk ministerie meer dan overtuigend aangetoond
heeft.
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Ibidem, 17, 77.
Ibidem, 23.
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Ibidem, 104. Zie ook: Beekelaar, ‘Tussen twee revolutiejaren’, 102.
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Groen, Bijdrage, 29. Groen haalt hier een uitspraak aan van een (onbekend) Kamerlid ‘wiens onafhankelijkheid
van karakter niet twijfelachtig is’.
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Ibidem, 81.
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Het grote manco, het niet bieden van concrete oplossingen, is tegenstanders ook opgevallen. Drentje citeert
Thorbecke die het ‘vrome damp en nevel’ vindt omdat het niet in gaat ‘op ‘t geen nu te doen is’. Thorbecke, 327.
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c De herziening van 1840
Op 2 juni 1840 is het zover. Voorzitter Van Swinderen van Rensuma opent, in aanwezigheid
van alle leden en de ministers, om 11.00 uur de vergadering. Het gaat nu om transparantie,
toezicht en verantwoordelijkheid, niet om een nieuw kiesstelsel en evenmin om een
herdefiniëring van de verhouding tussen de Kamer en de koning als hoofd van de regering. De
Kamer heeft, in de woorden van Gevers van Endegeest, duidelijk laten zien dat zij over
daadkracht beschikt die de regering in beweging heeft gebracht.88 Deze krachtige maar tegelijk
ook beperkte ambitie maakt het mogelijk om in slechts drie (lange) dagen alle ontwerpen, met
uitzondering van het zevende over de militie89, aan te nemen. Zodoende is er veel tijd voor de
splitsing van Holland,90 de status van Limburg91 en komen de bevoegdheden van de Kamer en
de verhouding tot de regering maar kort aan de orde.
Tijdens de algemene beraadslaging geeft Van Alphen een analyse van het Nederlandse
staatsbestel die door velen met instemming beluisterd zal zijn. Aan de hand van zijn
hoofdvraag ‘Wat is de bedoeling en het kenmerk van eene getemperde monarchie?’ bespreekt
hij zorgvuldig de bestaande staatsinrichting die hier en daar verbeterd kan worden. Hij
benoemt de grootste bedreigingen en trekt fel van leer tegen het in zijn ogen dwangmatige en
gevaarlijke liberale adagium: directe verkiezingen, ontbindbare Kamers en een
verantwoordelijk ministerie.92 Van Alphen wil een ‘gematigde invloed van de openbare
meening op de Regering en op de wetgeving’ met een volledig op wetten gebaseerd bestuur.93
De wetgeving is opgedragen aan de koning, een indirect gekozen Tweede Kamer en een
‘onzijdig ligchaam of corporatie, welke door het hoofd van den Staat wordt aangesteld, in zeer
gebrekkige navolging van de Engelsche constitutie’, ofwel de Eerste Kamer. Het idee van de
gemengde staat kent Van Alphen wel, maar, net als bij Corver Hooft, schiet de Eerste Kamer
hierin ernstig te kort. Het grootste gevaar dat de getemperde monarchie bedreigt, is het
verschrikkelijke misbruik van het krediet, zoals de regering dat jarenlang gepraktiseerd heeft.
Van rechtstreekse verkiezingen moet de spreker niets hebben en een homogeen,
verantwoordelijk ministerie is ‘een stelsel van kabaal, bedrog en verwarring’. Wel verdedigt
Van Alphen het belang van de individuele ministeriële verantwoordelijkheid, zonder die
expliciet te koppelen aan het financiële wanbeheer omdat die ‘nuttig en noodig [is], om het
gemeen overleg te bevorderen’. Vrijwel alle belangrijke thema’s waarover de overige
Kamerleden het woord voeren, komen in de toepraak aan de orde.
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De Kamer heeft ‘ook zelfstandigheid kunnen betoonen; dat dit betoonen van zelfstandigheid toenadering afperst, en
dat uit die toenadering is voortgevloeid het herstel van eenige belangrijke, algemeen erkende gebreken van ons
Staatsgebouw’. Handelingen 1839-1840, 227.
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Het breekpunt is de mogelijkheid dat een deel van de militie voor de zeedienst aangewezen kan worden.
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De ongedeelde provincie is qua omvang, inwonertal, politiek en economisch gewicht absoluut dominant. Daarom
heeft koning Willem I al in 1814 het verzoek om twee colleges van Gedeputeerde Staten voor de provincie
ingewilligd. Dat het nieuwe Noord-Holland daardoor recht krijgt op een eigen provinciaal gerechtshof, te vestigen in
Amsterdam, speelt zeker een rol. 14 leden stemmen tegen de splitsing, waarvan er tien uit Holland afkomstig zijn.
Zeven Amsterdamse vertegenwoordigers stemmen voor. Otten, ‘Holland’, 38.
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Lemmens, Aan vorst en Vaderland gehecht, 52 e.v..
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De Kwaadsteniet, Kamerontbinding, 14-15.
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Handelingen 1839-1848, 223 en 224. Het is tevens de vindplaats van de verdere citaten van Van Alphen.
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Tijdens de behandeling van de door iedereen gewenste ministeriële verantwoordelijkheid
in hoofdstuk VIII komt het kiesstelsel uitdrukkelijk aan bod. Voor de liberalen is het helder:
ministeriële verantwoordelijkheid functioneert alleen maar als er een verantwoordelijk
ministerie is dat op zijn beurt afhankelijk is van rechtstreekse verkiezingen en ontbindbare
Kamers.94 Er zijn uitgesproken voorstanders, zoals Van Dam van Isselt,95 Luzac, Gouverneur
en Romme, en er zijn sympathisanten, zoals Luyben. Daarmee scharen drie rooms-katholieke
afgevaardigden uit Noord-Brabant zich expliciet achter de liberale visie op kiesrecht en
ministeriële verantwoordelijkheid.96
Luzac, ondanks zijn vooruitstrevende overtuiging gerespecteerd om zijn deskundigheid en
zijn verzorgde en overwegend conciliante redevoeringen, is de belangrijkste liberale
woordvoerder. Het is hem niet te doen ‘om het volk in beweging te brengen, noch om de
Kamer telkens uit elkander te doen jagen’, maar juist om de mogelijke botsing tussen de
verschillende staatsmachten op te lossen. Hij verwijst naar de spanningen in de afgelopen
winter en voorjaar: ‘Indien zoowel de Regering als de Kamer evenzeer bij haar gevoelen
hadden blijven volharden en niets toegegeven hadden, dan bestond er geen uitweg, en wat had
er dan moeten gebeuren?’ Luzac onderstreept dat het recht van ontbinding voorkomt dat de
Tweede Kamer te veel macht krijgt: ‘Bij dusdanige botsing moet of de Regering of de Kamer
voor den drang der omstandigheden bukken. En indien de Regering daartoe overgaat, dan zou
de grootste magt alleen aan de Kamer komen.’97 Het is een visie die haaks staat op die van de
grote meerderheid die vooral De Jonge van Campensnieuwland krachtig onder woorden
brengt. Hij stelt dat de ministeriële verantwoordelijkheid in ons land zich wezenlijk
onderscheidt van die in Engeland. Rechtstreekse verkiezingen zijn hier onnodig ‘en daarom
behoeven wij onze vertegenwoordiging niet van hare vastheid en onafhankelijkheid, in zijn
oog een groot voorregt, te berooven’.98 Bij deze spreker zijn onontbindbaarheid, gekoppeld
aan periodieke aftreding, de belangrijkste voorwaarden voor continuïteit en stabiliteit. De
Kamer verzet zich dus tegen de directe verkiezing van haar leden, maar ze is niet blind voor
de gebreken in het kiesstelsel zelf. Daarom accepteert zij wel een wettelijke regeling van de
plaatselijke verkiezingen en wijzen zes leden de regering er met nadruk op dat het
ongewijzigd laten van de provinciale bepalingen tot grote problemen kan leiden.99
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Zie de brochure van Corver Hooft. Net als deze schrijver verwijzen de voorstanders voortdurend naar Engeland en
Frankrijk waar dit stelsel wel ingevoerd is. Zie ook: Slijkerman, Het geheim, 14.
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ibidem, 209.
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Het zijn Cats, Corver Hooft, Gouverneur, Luzac, Snouck Hurgronje en Sytzama.
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Er bestaat veel onduidelijkheid over de betekenis en de reikwijdte van de ministeriële
verantwoordelijkheid. Tegenstanders vinden, na alles wat er gebeurd is, nog steeds dat het
bestaande artikel 177 voldoende is. Daarin zijn de ministers aansprakelijk voor ‘alle
misdrijven, gedurende den tijd hunner functiën begaan’ en moeten de Staten-Generaal
toestemming geven voor berechting door de Hoge Raad. Vaak verbindt men dit met artikel 76,
waarin de minister trouw zweert aan de grondwet. Het probleem is echter dat, volgens Van
Alphen, niet iedereen deze interpretatie herkent en ‘door de regering zelve ontkend is
geworden’.100 Daarom zijn velen, hoe onzeker ze ook zijn over de gekozen formulering,
tevreden over het VIIIe ontwerp.101 Dat komt vooral door het verplichte contraseign, het
zichtbare bewijs dat het niet bij loze woorden kan blijven. Voor Cats is het contraseign zo
belangrijk dat, als ‘derzelver medeonderteekening ons niet [was] voorgedragen, dan was ik
bepaald, om ook de materieel noodzakelijke veranderingen af te stemmen’.102
De nieuwe tweejaarlijkse begroting, geregeld in het IVe ontwerp, is na het wanbeheer met
de tien- en eenjaarlijkse versie, een vanzelfsprekendheid. Na drie sprekers, die samen slechts
anderhalve kolom Handelingen vullen, neemt de Kamer het ontwerp met 51 tegen 4 stemmen
aan.
Vier sprekers discussiëren over ontwerp III, ‘wegens de overzeesche bezittingen’. Het
debat is fundamenteel, hoewel het helemaal niet gaat over de manier waarop de koning tijdens
de volharding de Indische baten heeft gebruikt. Dat probleem wordt nu immers opgelost: de
wet stelt voortaan de baten vast. Het gaat Luzac en Schimmelpenninck van der Oye om het
ongewijzigde artikel 60 met de zin: ‘De koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de
volkplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen’. Beide sprekers zijn ervan
overtuigd dat alles wat aan het rijk behoort, onder de wetgeving valt; dus ook koloniale
wetgeving, begrotingen en rekeningen. De praktijk is dat de Staten-Generaal over die drie
terreinen helemaal niets te zeggen hebben. De Jonge van Campensnieuwland en Beelaerts van
Blokland verdedigen namens de grote meerderheid deze praktijk. De Staten-Generaal zijn niet
in staat en niet bevoegd zich te mengen in koloniale aangelegenheden. Uiteindelijk krijgen
alle ontwerpen een ruime meerderheid.103
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Ibidem, 224.
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De Kamer spreekt hiermee uit dat de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid, de
tweejaarlijkse begroting en een onafhankelijke Rekenkamer wezenlijke verbeteringen zijn.104
Zij heeft nog wel grote moeite met de definiëring van die verantwoordelijkheid maar het
vereiste contraseign stelt hen voldoende gerust.105 Het is, hoe dan ook, voor de ministers niet
langer mogelijk zich met onwettige kunstgrepen te verschuilen achter de koning. Eveneens is
de Kamer ervan overtuigd dat het financiële schimmenspel van de jaren dertig definitief
voorbij is. Verder brengt de verplichte regeling van het batig slot bij wet deze geldstroom
onder controle van de Staten-Generaal. Bij dit alles is nauwelijks gediscussieerd over de
theoretische fundering van de herziening.
De vraag is nu hoe de grondwettig verplichte Dubbele Kamer, die van 27 augustus tot de
sluiting op 5 september vergadert, zich uitspreekt over de identiteit en werkwijze van de
Tweede Kamer en haar verhouding tot de regering.106
Al voor de eerste vergadering van deze Kamer bepaalt Thorbecke, die door Holland is
afgevaardigd, de discussie met zijn anonieme brochure Wat kan de dubbele Kamer doen?. Hij
ziet de aangenomen herziening niet als een afgeronde eenheid die aangenomen of verworpen
wordt, maar als een uitgangspunt107 dat, op basis van een nieuw reglement van orde108,
verbeterd en aangevuld moet worden. Hij vindt met zijn pleidooi voor een nieuw reglement
medestanders in Rau, Groen van Prinsterer en De Kempenaer, maar de Kamer snijdt het
viertal de pas af, zodat zij hun voorstel op 19 augustus noodgedwongen intrekken. Thorbecke
verbindt hieraan de consequentie dat, als er niets te verbeteren valt, alleen tegenstemmen
overblijft.109 ‘Ik meen, een ontwerp van wetgeving, waarover mijne stem wordt gevraagd, te
mogen afkeuren, niet alleen om hetgeen het is, maar ook om hetgeen het niet is; om het
onvoldoende er van evenzeer, als om zijne stellige verkeerdheid.’110 Al die fraaie zinnen,
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Het is vooral Bornewasser in ‘Ministeriële verantwoordelijkheid’, 454-467, die overtuigend aantoont dat de
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aanpassing van de Grondwet aan het verkleinde Koninkrijk, de weinig om het lijf hebbende strafrechtelijke
ministeriële verantwoordelijkheid en een zekere versterking van het parlementaire budgetrecht.’ Deze aanvechtbare
beoordeling is meer formalistisch dan historisch. Aerts is er in ‘Een staat in verbouwing’, 92, evenmin erg positief
over. Van Sas beoordeelt de herziening veel positiever, ‘Onder waarborging eener wijze constitutie’, 129.
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Bovend'Eert, ‘De centrale positie van de Tweede Kamer’, 96, noemt juist dit contraseign als ‘een fundamentele
wijziging in de verhouding tussen koning en ministers’. Zie ook: Van Velzen, De ongekende ministeriële
verantwoordelijkheid, 472, en Dölle, ‘Geschiedenis’. 16.
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Een niet onbelangrijk verschil is in ieder geval dat zij voor de behandeling zes vergaderdagen nodig heeft, waarvan
er vijf om 10.00 uur beginnen en een om 9.30 uur met ook nog een avondzitting. De nummering van de voorstellen is
nu Romeins: van I tot en met XIII.
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Thorbecke, Dubbele Kamer, 22. Zie ook: Aerts, Thorbecke wil het, 277-278.
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Deze leden stellen voor om een zelfbewuste en onafhankelijke commissie van rapporteurs het overleg te laten
voeren met de regering om de nodige veranderingen in de ontwerpen aan te kunnen brengen. Dit voorstel blijft de
reglementsdiscussies gedurende de komende jaren beheersen. Zie: Pippel, Het reglement van orde.
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Drentje, Thorbecke, 337. Overigens beperkt Thorbecke zich niet tot tegenstemmen. Bij elk ontwerp voert hij kort
het woord om uit te leggen dat het voorstel ook om inhoudelijke redenen niet aannemelijk is.
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Handelingen 1840, 36. Zie ook: Van de Waardt, De man van 1848, 69. De regering vertegenwoordigt het sinister
interest van Bentham: handhaving van de status quo om hervormingen tegen te kunnen houden. Het enige antwoord is
tegenstemmen.
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waarin het mindere geaccepteerd wordt omdat het meerdere niet te krijgen is, Thorbecke moet
er niets van hebben. Deze apodictische stellingname werkt wel; vrijwel iedere spreker reageert
er direct of indirect met een stemverklaring op.111
Het zijn de rooms-katholieken en liberalen, bij monde van Luyben, Sasse van Ysselt,
Storm, Luzac en Romme, die in hun pleidooi voor een verantwoordelijk ministerie, directe
verkiezingen en ontbindbare Kamers de vinger leggen bij de onopgeloste gebreken in de
grondwet. Zij vinden de koloniale bepalingen, de financiële én ministeriële verantwoordelijkheid en het kiesrecht onvoldoende geregeld.112
De meerderheid vindt de herziening, en vooral de ministeriële verantwoordelijkheid, een
wezenlijke vooruitgang. Schimmelpenninck van der Oye, en velen zijn het met hem eens,
benoemt het feit dat de koning, die daarmee volgens de spreker een persoonlijk offer heeft
gebracht, niet meer persoonlijk in het geding gebracht kan worden, als de grootste
vooruitgang. ‘Hiermede zullen wij ons voortaan aan een bepaald persoon kunnen houden,
zonder gevaar van den Souverein aan te randen. De voorgestelde redactie moge slecht zijn;
het is voldoende dat het beginsel zelf, met inbegrip van het contreseing, duidelijk staat
uitgedrukt.’113
Ook buiten de kring van de rooms-katholieken en liberalen krijgt het kiesstelsel de nodige
kritiek te verduren omdat het de legitimiteit van de Kamer ter discussie stelt. Volgens artikel
77 vertegenwoordigt zij immers ‘het hele Nederlandsche volk’. Van Nes114 analyseert
uitvoerig en nauwkeurig de positie en de bevoegdheden van de Kamer omdat die, naast de
ministeriële verantwoordelijkheid, de pijlers zijn onder een goed geregeld financieel beheer.115
Ten aanzien van De Tweede Kamer ziet Van Nes twee tekortkomingen die in de herziening
onvoldoende opgelost zijn. De eerste is het nog steeds ontbrekende recht van amendement dat
in het verleden ‘de invloed der Tweede Kamer [heeft] verlamd’. De tweede is fundamenteler;
het betreft de verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer. Van Nes betoogt dat de
verkiezing door de Provinciale Staten, dat fungeert als permanent kiescollege, een anomalie
is. ‘Dan wierd het vaderlandsch belang ondergeschikt aan dat van eenige familiën, op de
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De leden die, naast Thorbecke, alle ontwerpen afstemmen, zijn Boeracker, Van Dam van Isselt, Gouverneur, De
Kempenaer, Luyben, Luzac, Mastboom, Van Nagell, Romme, Sasse van Ysselt en Storm. Dit gedrag wekt de nodige
wrevel bij tijdgenoten, zoals J. de Bosch Kemper. Ambagtsheer, Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, 25; Manning,
‘Storm’, 86.
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Zo moet de bevoorrechting van de ridderschap het ontgelden bij Luyben. ‘Hoe! een zeer klein getal van ´s Konings
onderdanen zal, omdat het eene bevoorregte caste uitmaakt, door eene afzonderlijke keuze van leden voor de
Provinciale Staten, eenen invloed op de Regering van den Staat uitoefenen, welke buiten het bereik van de andere
klassen der ingezetenen is?’ Handelingen 1840, 31.
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Ibidem, 89.
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Van Nes heeft een opmerkelijke parlementaire carrière achter de rug waar hij in alle openheid over spreekt. Op dit
moment is hij voor de derde keer afgevaardigd. Door de Provinciale Staten van Utrecht in 1817 gekozen en, in zijn
eigen woorden, ‘in het volgende jaar [is] de roekelooze spreker (...) dadelijk uit de Tweede Kamer verwijderd’. In
1830 opnieuw gekozen, heeft hij ‘tot twee malen toe aan de meerderheid van mijne kiezers in de Staten van Utrecht
mishaagd, maar thans is het mij nogmaals vergund voor mijn vaderland te spreken’. Maar nu zijn het niet de Staten
van Utrecht maar die van Holland die hem de eer gegund hebben. Handelingen 1840, 71. Zie ook: Oddens, ‘Zoeken
naar eendracht’, 295.
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Van Nes prijst het januari-initiatief van Van Dam van Isselt, Luzac, Corver Hooft en Schimmelpenninck van der
Oye, omdat die commissie de regering een samenhangend voorstel had kunnen aanbieden. Handelingen 1840, 70.
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provinciale kussens gezeten; zoo wierd de Koninklijke magt gefnuikt, en de oude oligarchie,
met alle hare verderfelijke gevolgen, herrees in ons Nederland!’116 Van Nes gebruikt nergens
de aanduiding ‘regstreeksche verkiezingen’, maar hij is een uitgesproken voorstander van een
veel directere band tussen kiezer en vertegenwoordiger.
Schimmelpenninck van der Oye spreekt eveneens over het kiesstelsel. Hij stelt dat de
Eerste Kamer niet is staat is haar rol als onderdeel van de gemengde staat te vervullen. ‘Haar
ontbreekt de morele kracht om, bij ernstige botsingen tusschen den Koning en de Tweede
Kamer, scheidsregterlijk op te treden.’ In het geval van de Tweede Kamer is hij een verklaard
tegenstander van het directe kiesrecht. Hij gebruikt argumenten die gemeengoed zijn bij alle
tegenstanders. Bij directe verkiezingen zullen slechts ongeveer 7000 ‘geprivilegieerden’ hun
stem uitbrengen. Dat zijn er veel meer dan de 481 Statenleden die nu de Tweede Kamer
kiezen, maar het zijn er oneindig veel minder dan de talloze kiezers in steden en op het
platteland die betrokken zijn bij de verkiezing van de Provinciale Staten.117
Na vier dagen intensief vergaderen blijkt het vuur bij de leden nog lang niet gedoofd. De
voorzitter heeft na ‘gedruisch in de Vergadering’ een stemming nodig om de leden die willen
reageren op eerdere sprekers het zwijgen op te kunnen leggen.
De behandeling van de afzonderlijke hoofdstukken levert geen nieuwe gezichtspunten op. Het
kiesrecht krijgt de nodige aandacht. Beelaerts van Blokland heeft opnieuw hartgrondige afkeer
van rechtstreekse verkiezingen en Van Nes blijft zich verzetten tegen de vaste kiescolleges in
de steden met de drie trappen tegenover de twee op het platteland. Anderen, zoals
Schooneveld en De Kempenaer, vinden dat er te veel aan de wetgever overgelaten wordt wat
in de grondwet geregeld hoort te zijn. Uiteindelijk stemmen 17 van de 106 leden tegen het VIe
ontwerp.
Bij de koloniale bepalingen in het VIIIste ontwerp legt Thorbecke in zes regels uit dat de
‘regeling van het koloniewezen’ grondwettig aan de Staten-Generaal behoort. De Ranitz is het
daar, namens de meerderheid, niet mee eens. Wel acht hij de wettiging van het batig slot
belangrijk, ‘omdat daardoor een einde komt aan ‘de vrije beschikking [van de regering] over
eenige millioenen uit de koloniale middelen’.118 Uiteindelijk stemmen 20 van de 105 leden
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Handelingen 1840, 71.
Niet zonder gevoel voor drama stelt de spreker dat directe verkiezingen ertoe zullen leiden dat de ‘ruim twee en
een half millioen zielen dan niets meer of zelfs minder dan thans zouden medewerken’ Handelingen 1840, 87 en 88.
Deze schromelijke overdrijving is een onuitroeibare fabel. Volgens Blok, Stemmen en kiezen, 301, telt Nederland
(excl. Limburg) in 1839 bijna 86.000 stemgerechtigden op een bevolking van 2,7 mln. inwoners. Tijdens de eerste
directe verkiezingen in 1848 zijn er bijna 56.000 kiezers en, op grond van de kieswet van 1850, stijgt dat aantal tot
ruim 82.000 kiezers op een bevolking van iets meer dan 3 mln. zielen. http://resources.huygens.knaw.nl/verkiezingen
tweedekamer/databank/geaggregeerd/verkiezingstotalen en Van der Woude, ‘Bevolking en gezin’, 22. Dit in
tegenstelling tot 1795 toen meer dan 420.000 mensen, ofwel 22% van de bevolking stemrecht kregen. Kreeft, ‘Een
neergaande lijn’, 265.
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Handelingen 1840, beiden op 137.
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tegen, waaronder Luzac, De Kempenaer, Groen van Prinsterer en Schimmelpenninck van der
Oye.119
De tweejaarlijkse begroting uit het IXe ontwerp krijgt brede instemming omdat het een eind
maakt aan de eerdere, tienjaarlijkse variant. De 13 tegenstemmers, waaronder Thorbecke, De
Kempenaer en Luzac, willen met een eenjaarlijkse begroting de controle nog verder
aanscherpen.
Hoofdstuk X haalt het, tot verrassing van velen, niet. 18 aanhangers van de bestaande
bepalingen stemmen samen met de 11 voorstanders van direct kiesrecht tegen het hoofdstuk,
waardoor het ontwerp de vereiste drievierde meerderheid niet haalt.120 Daarmee blijft het
levenslange lidmaatschap van de stedelijke kiescolleges gehandhaafd.
Het XIIe ontwerp over de ministeriële verantwoordelijkheid krijgt met 91 stemmen voor en
13 tegen, brede steun, al is Van Sasse van Ysselt niet blind voor een belangrijke zwakke plek.
De combinatie van ministeriële verantwoordelijkheid met een onontbindbare Kamer is
potentieel conflictueus, of, in zijn woorden, ‘ten hoogste gevaarlijk’.121 Schooneveld prijst
vooral het contraseign omdat dat een eind maakt ‘aan datgene, waarin ik veel van het kwaad
zoek, dat is: le régime des décrets, (...) want het ligt in den aard en de strekking eener
constitutionele regering, dat men door wetten en niet door besluiten wordt geregeerd’.122 Het
legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Tweede Kamer:
‘De Kamer heeft deze wet geprovoceerd; de Kamer heeft deze wet unaniem aangenomen; zij
is zedelijk gehouden te bewijzen, dat zij iets nuttigs heeft verlangd, dat zij nu voortaan de
hand zal houden aan hetgeen de hooge roeping van hare missie uitmaakt, de handhaving der
Grondwet.’123
De Eerste Kamer aanvaardt de twaalf ontwerpen tijdens één bijeenkomst op 4 september
1840.124 Op 14 september volgt de plechtige afkondiging met de aanvulling dat de nieuwe
ministeriële verantwoordelijkheid niet op de 16e, maar pas op 10 oktober in werking zal
treden. Drie dagen daarvoor, op woensdag 7 oktober 1840, ontbiedt koning Willem I zijn
ministers, de Raad van State, de Geheimraad voor de Luxemburgse Zaken en de prinsen
Willem, Frederik, Willem jr en Alexander op paleis Het Loo. In sobere, voorspelbare
bewoordingen doet de koning afstand van de troon. In de proclamatie waarmee de abdicatie
bekend gemaakt wordt, spreekt hij over de ‘verplichting om voortaan in de behandeling der
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Over het algemeen is De Bosch Kemper in zijn Geschiedenis van Nederland na 1830 een uitstekend chroniqueur
die de Handelingen nauwgezet volgt maar in het geval van Schimmelpenninck van der Oye vergist hij zich.
Schimmelpenninck verdedigt het ontwerp niet maar wijst het af, 293.
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74 leden stemmen voor en 29 tegen.
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Handelingen 1840, 154. Dit besef leeft veel breder. Bosscha noemt het expliciet. Het leven van Willem den
Tweeden, 628.
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Handelingen 1840, 154. Dit geldt ook voor het citaat van Van Sasse van Ysselt.
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Ibidem, 155.
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Ibidem, 165. Het verslag is nauwelijks groter dan bovenstaande alinea.
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zaken van het Koninkrijk eenige andere regelen te volgen’ dan hij gedurende de lange jaren
van zijn bewind voor juist en vanzelfsprekend heeft gehouden.125
De oude koning voelt zich in de steek gelaten door de Europese mogendheden, is gegriefd
door de hetze tegen zijn huwelijksplannen en beledigd door de ondankbaarheid van de steeds
kritischer wordende publieke opinie126, zoals die tot uiting komt in de nieuwe ministeriële
verantwoordelijkheid.127
Zijn zoon Willem II is uit heel ander hout gesneden. Hij is ‘ondernemend, maar ook grillig
en verkwistend, moedig maar strategisch zwak, intelligent maar zonder intellectuele belangstelling en geneigd in crises naar voren te vluchten’. De nieuwe koning is verder ontvankelijk
en hartelijk, romantisch en gericht op uiterlijk vertoon. Zijn neiging tot onverantwoord gedrag
brengt hem regelmatig in grote moeilijkheden en maakt hem kwetsbaar voor afpersing.128 In
zijn visie op het koningschap is Willem II ‘niet geïnteresseerd in een efficiënt bestuur (...),
maar zocht hij legitimiteit en steun voor zijn regering in de symbolische, decoratieve en
populistische onderdelen van de monarchie’.129
De dynamiek en het verloop van de herziening van 1840 is uniek. De regering heeft de
Kamers negen jaar buiten de grote financiële operaties gehouden en nu is ze niet langer in
staat om een bruuske confrontatie met de Tweede Kamer te vermijden. Evenmin lukt het om
de grondwetsherziening zo beperkt mogelijk te houden. Het resultaat van die herziening is,
ondanks alle kritiek, wel degelijk van groot, onomkeerbaar belang voor de komende jaren. In
de eerste plaats is de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid, die gestalte krijgt in

125

De gang van zaken rond de troonsafstand is tot in detail beschreven door Koch, Koning Willem I, 530-537, en door
Van Zanten, Koning Willem II, 355-365. Voorgangers zijn onder andere De Bosch Kemper, Geschiedenis III, 307, en
Letterkundige Aanteekeningen 98-100. Zie ook: Bornewasser, ‘Ministeriële verantwoordelijkheid’, 456. Volgens
Rochussen, ‘Autobiografie’, 83, abdiceert de koning omdat hij in de waan verkeert dat de financiële situatie niet meer
te redden is. Hij noemt het voorgenomen huwelijk een ‘voorwendsel’.
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pagina’s, waarin hij het bewogen leven van de koning nog één keer naloopt. Maar zijn allerlaatste alinea die hij aan
de koning wijdt, begint met ‘Autoritair, zwaartillend, achterdochtig Willem Frederik scheen voortdurend een
fundamentele onzekerheid te moeten bedwingen.’ Zijn waardering is ingehouden, meer gebaseerd op respect dan op
sympathie. Kossmann, meestal niet scheutig met complimenten voor koningen, typeert hem vergelijkbaar als een
moeilijke en eenzame man, kortaf, stijfhoofdig, arbeidzaam, aarzelend en vlug gekwetst. Maar uiteindelijk is zijn lof
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285.
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Van Zanten, Koning Willem II, 379. Deze visie stelt de koning in 1848 in staat om, bij dreigend gevaar, de steven
te wenden om de monarchie te redden. Zie ook: Bornewasser, ‘Willem II’, 281.
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het verplichte contraseign,130 de opmaat naar de algehele verantwoordelijkheid.131 In de
tweede plaats brengt de Kamer de financiële huishouding van de staat onder de wet. Ook daar
is niet alles in één keer opgelost maar de verbeteringen: de tweejaarlijkse begroting, de
regeling van de Indische baten bij wet en een onafhankelijke Rekenkamer, zijn onomkeerbaar.
Onvolkomenheden zijn er nog genoeg. Het stem- en kiesrecht is ronduit slecht geregeld en de
combinatie van ministeriële verantwoordelijkheid met onontbindbaarheid van beide Kamers
kan bij grote verschillen van inzicht het proces van wetgeving volledig laten vastlopen. Dat
neemt niet weg dat, bij het aantreden van een nieuwe generatie Kamerleden die doordringt in
de kring van prominenten, er een tijd aanbreekt van cruciale groei in parlementaire
vaardigheden en vergroting van zelfstandigheid van de Kamer ten opzichte van de regering.
Het gebeurt niet altijd even geleidelijk en niet alle Kamerleden delen er in, maar de
veranderingen zijn wel onmiskenbaar.132
d Het uur U: Staat B, de begroting voor 1841, de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat en
de goedkeuring van een nieuwe lening
In zijn eerste troonrede van 19 oktober 1840 is koning Willem II zich terdege bewust dat de
‘Financiën (...) door de gebeurtenissen van de laatste jaren, door teleurstellingen en
misrekeningen, gevoelig geleden hebben’. De koning maakt de Staten-Generaal
medeverantwoordelijk voor de oplossing van de moeilijkheden door middel van het
‘gemeenschappelijk overleg’.133 Het is een erkenning van afhankelijkheid én een belofte van
openheid en samenwerking die inderdaad tijdens de zitting van 1840-1841 gestalte krijgt.
Op 28 oktober biedt de minister van Financiën Rochussen met een lange toespraak de
staatsbegroting voor 1841 aan. Het is een pakket van 14 omvangrijke stukken, waarvan ‘de
stukken, vermeld onder letter A, B, F, G, H en K, [vanwege de gevoelige of ronduit brisante
inhoud] alleen in schrift blijven’. Het stuk waar het echt om gaat, en waar iedereen naar
uitgekeken heeft, is Staat B134 met het ‘Overzigt van den geldelijken toestand van het Rijk, op
1° Januari 1841’, dat alle schulden vanaf de Republiek tot de in de titel vermelde datum bevat.
Minister Rochussen draait er in zijn toelichting niet omheen:

130

Koch interpreteert in Koning Willem I, 531, dit resultaat onjuist als hij schrijft: ‘Een deel van de staatsrechtelijke
eisen van de liberalen werd ingewilligd.’ De wettelijke regeling van de rijksfinanciën en de individuele ministeriële
verantwoordelijkheid zijn geen specifiek liberale eisen. Liberalen hebben wel heel concrete verlangens op tafel
gelegd: directe verkiezingen, ontbindbare Kamers en een (collectief) verantwoordelijk ministerie, maar deze zijn niet
gehonoreerd. Gerealiseerd zijn de eisen van een brede middengroep, waartegen de liberalen zich voortdurend
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Slijkerman, Het geheim, 21.
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Zie ook: Holthoon, ‘Thorbecke and Dutch Liberalism’, 49.
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manipulaties door de regering met de uitdrukkelijke bedoeling de Tweede Kamer onwetend te houden. Kortom met
‘irregulariteiten’. De regering legt de Kamer over deze staat geheimhouding op die tot november 1841 in stand blijft.
De Arnhemsche Courant heeft er de hand op weten te leggen en publiceert de staat. De Tijdgenoot, 13 november
1841, 238.
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‘Bij het onderzoek der stukken zullen, ik wil het niet ontveinzen, uitgaven aangetroffen
worden, welke, niet op wettelijke bepalingen gegrond, als voorschotten of leeningen
voorkomen, gedaan met het doel om dezelve terug te verkrijgen uit het overschot der
Koloniale geldmiddelen als anderszins, doch welke middelen daartoe niet hebben mogen
strekken.’
De erkenning van alle schulden en bijbehorende verplichtingen, want dat is betekenis van
Staat B, heeft desastreuze gevolgen voor de begroting van 1841.135 De minister komt tot een
tekort van ƒ 34.006.464,85 op een begroting van ƒ 63.749.654,32. Hij probeert de Kamer nog
een beetje gerust te stellen: ‘De openingen wegens den toestand van 's lands financiën, welke
ik U Edel Mogenden thans kan geven, zijn werkelijk van dien aard als ze zijn toegezegd, dat
is: volkomen.’ Ofwel, er bevinden zich geen lijken meer in de kast.
Rochussen weet heel goed dat vooral het gebruik van het gereserveerde geld voor de
Rijnspoorweg veel kwaad bloed heeft gezet. Haast terloops, maar wel heel bewust, merkt de
minister hierover op, dat de ‘ijzeren wegen in aanleg (...) (waarvoor het kapitaal tot andere
einden is aangesproken, doch welks terugvoering begrepen is onder de fondsen, die bij de
regeling der betalingen te regulariseeren vallen)’.136 Een lastige en pijnlijke bijkomstigheid
van de openheid is dat de begroting tot groot ongenoegen van veel Kamerleden hoger is dan
vorig jaar. Om alles te kunnen financieren, kondigt de minister de aanvraag van een lening
van ƒ 18 miljoen aan.
De afdelingen onder leiding van Van Dam van Isselt, Dijckmeester, De Jonge van
Campensnieuwland, Van Rappard en Röell van Hazerswoude hebben enkele weken nodig om
het hele pakket nauwgezet en kritisch te onderzoeken. Het is voor de eerste keer sinds de
stichting van het koninkrijk dat de Kamer volledig inzicht heeft in de financiële handel en
wandel van de regering. In die periode debatteert de Kamer op 15 december nog over enkele
andere financiële wetten.
De eerste betreft de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat dat symbool staat voor het
financiële beleid van Willem I. De eerste versie heeft de Kamer op 5 juni verworpen omdat de
baten en lasten van het syndicaat nog niet bekend waren. Op 15 december is die duidelijkheid
er wel, zodat de opheffing binnen het uur een feit is. Luyben stelt zijn medeleden voor om
‘van onze zijde [te] toonen dat wij vertrouwen willen schenken aan woorden, reeds door
eenige zeer gewigtige daden gestaafd’.137 Het gaat om het vertrouwensvotum dat hij de
regering graag geeft. Slechts 5 van de 47 leden zijn het hier niet mee eens.
Vervolgens komt de lening van ƒ 18 miljoen aan bod. Minister Rochussen denkt met deze
lening en andere maatregelen het tekort van ƒ 34 miljoen op te kunnen vangen. De Kamer
discussieert uitvoerig over de vraag of een lening de beste oplossing is. Van Akerlaken gaat
akkoord, omdat
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‘het beginsel der Ministerieele verantwoordelijkheid (...) in de Grondwet uitdrukkelijk
vermeld [is]. De stemming over de Begrooting bij Hoofdstukken is vastgesteld. Voor de
onafhankelijkheid van de Rekenkamer is gezorgd, de invloed der hooge Regering op haar is
vernietigd, de wet alleen zal haar rigtsnoer zijn’.138
Schimmelpenninck van der Oye en Bruce daarentegen, willen het voorschot van ƒ 39 miljoen
van de Handel-Maatschappij aan de staat toevoegen aan het tekort van ƒ 34 miljoen, ‘welke
den achterstand tot drie en zeventig millioen doen klimmen’, en daar dan geen lening maar
een structurele oplossing voor voorstellen.139 Luzac wil evenmin een nieuwe lening maar een
‘inkomsttaks’, een voorstel dat, zoals uit latere debatten zal blijken, bij voorbaat kansloos
is.140
In zijn verdediging volgt de minister vanzelfsprekend Van Akerlaken. Hij benadrukt dat de
regering alle gevraagde waarborgen gegeven heeft en dat zij daarmee alles gedaan heeft wat er
van haar verwacht kan worden. De Kamer is het daar in ruime meerderheid mee eens, zodat
zij het ontwerp met 31 tegen 19 stemmen aanvaardt. Het votum van vertrouwen is ongekend
groot.
e De begrotingen voor 1841 en voor 1842-1843 en een nieuwe instructie voor de
Rekenkamer
Het hoopvolle vertrouwen dat hieruit nog steeds spreekt, blijft intact tijdens de behandeling
van de begroting van 21 tot 23 december. De algemene beraadslagingen gaan vooral over drie
thema’s die voor de minister Rochussen geen verrassing zijn. Het eerste is de onaanvaardbare
hoogte van de begroting. Sommigen geloven blijkbaar dat openheid automatisch leidt tot
vermindering van de uitgaven. Star Busmann is teleurgesteld over deze ‘begroting waarvan de
Hoofdstukken op den ouden voet ingerigt zijn, met nagenoeg gelijk of hooger cijfer’.141 De
beschuldigende vinger gaat nu en alle komende jaren naar de wachtgelden, de centralisatie en
‘het raderwerk van de Staatsmachine dat te omslagtig is’.142
Het tweede thema verwoordt Van Rappard, en anderen met hem, die stelt dat ‘onze
noodzakelijke uitgaven niet door de inkomsten worden gedekt: dat wij door de aanneming van
de in beraadslaging zijnde ontwerpen zullen blijven op den heilloozen weg van
schuldvermeerdering’.143 Hij ziet een regering die voortdurend achter de feiten aan blijft lopen
met een dreigend staatsbankroet in het verschiet.
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Het derde thema dat de meeste aandacht krijgt, is de manier waarop de regering extra
inkomsten wil genereren. De koning heeft in de troonrede een verhoging van opcenten
aangekondigd. Van Heloma vindt dat de regering het erg kwistig doet met extra opcenten op
‘de grondbelasting, het zout, de zeep, de bieren en azijnen, de steenkolen, de turf en het
gemaal’.144 Hooft cum suis heeft hiertegen vooral fiscale bezwaren. Deze manier ‘om de
belastingen productiever te maken, [moest] alleen in toepassing (...) blijven om tijdelijke
buitengewone uitgaven te bestrijden’.145 Daarom is het voorstel van de regering een vorm van
misbruik: de maatregel is niet tijdelijk maar permanent. Anderen, zoals opnieuw Van Heloma,
vinden het onverantwoord om juist de eerste levensbehoeften zwaarder te belasten. Ter
illustratie schetst deze spreker een heel treurig beeld van de toestanden in de Friese
veenderijen die nog verder zullen verslechteren door de voorgestelde opcenten.146
Luzac heeft geen oog voor dit soort schijnargumenten. Hij ziet dat de regering op dit
moment heel handig gebruik maakt van het politieke krediet dat zij door alle schone beloften
van openheid, bezuinigingen en hervormingen gekregen heeft. Rochussen is de witte raaf die
de mooie woorden spreekt, terwijl de rest niet bereid en niet in staat is tot echte
veranderingen. Luzac ziet namelijk geen ‘scherpe afscheidingslijn tusschen de tegenwoordige
en de vroegere Regering, daar hij nog al de Ministers voor zich ziet, die vroeger hebben
gediend, en er geen ander wezenlijk onderscheid bestaat, dan dat de Hoofden der
Departementen thans in grooter getal opgekomen zijn’.147
In zijn antwoord wil de minister hoe dan ook de suggestie voorkomen dat de regering niet
aan al haar verplichtingen kan of wil voldoen. ‘De heiligste, onvermijdelijkste uitgaven
zouden daardoor worden gecompromitteerd, en als hij de Grondwet wel begrijpt, is zulk een
stelsel daarin niet verkondigd’.148 Dit is een geruststelling, over de hoofden van Kamerleden,
gericht aan alle beleggers in de Nederlandse staatsschuld.
De volgende dag behandelt de Kamer in één dag alle begrotingshoofdstukken met
uitzondering van het tiende (Oorlog), dat met bijna ƒ 12 miljoen het grootste van allemaal is.
Het derde hoofdstuk (Buitenlandse Zaken), dat met de dure gebouwen en goedbetaalde
gezanten als heel duur te boek staat, krijgt te maken met 20 tegenstemmers. Het toverwoord is
bezuinigen! Minister Verstolk van Soelen neemt de tegenstanders serieus. In een rede van
meer dan een uur, gelardeerd met bedragen die zijn bezuinigd door opheffing en inkrimping
van 24 gezantschappen en consulaten, bewijst hij de Kamer dat hij iets meer dan ƒ 240.000
heeft bezuinigd. Voor 20 van de 49 leden is het niet voldoende. Bij Binnenlandse Zaken is er
ook een vergelijkbaar vast thema: de vele ambtenaren die, Volgens van Hoorn van Burgh,
vooral nutteloos werk doen, ‘alleen met het doel om hunne mindere noodzakelijkheid niet in
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het oog te doen vallen’.149 Het helpt niet, de Kamer neemt het hoofdstuk met 34 tegen 15
stemmen aan.
Zo verloopt de dag: hoofdstuk VI tot en met VIII B (respectievelijk Hervormde en
Roomskatholieke Eredienst, Marine en Koloniën) krijgen allemaal enkele toespraken maar
geen tegenstemmen. Hoofdstuk IX, Financiën levert 14 tegenstemmen op met slechts één
spreker, Van Nes, die zich druk maakt over de omvang en de hoogte van de pensioenen.
Op 23 december vergadert de Kamer verder over hoofdstuk X (Oorlog). Van de elf
tegenstemmers spreken alleen Schimmelpenninck van der Oye en Luzac. De eerste heeft, als
voormalig officier van harte eens met de uitgangspunten van de regering, de verspilling en ‘de
organieke gebreken van nabij gageslagen. Ik heb mij overtuigd, dat men met minder geld het
doel evengoed kan bereiken’.150
De regering wacht nog één lastige hindernis: het ontwerp tot vaststelling van de middelen
voor 1841.151 Het ontwerp loopt gevaar omdat het van twee, totaal verschillende kanten
bestreden wordt. Binkes, S.J. van Welderen Rengers, Van Hoorn van Burgh, Van Nes en
Kniphorst verklaren zich (opnieuw) tegen de verhoogde opcenten: ‘de toepassing en onderdeeling’ ten nadele van de mindere man maken deze belastingverhoging onaanvaardbaar.152
De Man en zijn medestanders hebben een totaal ander probleem. Zij gruwen van het feit
dat de totstandkoming van een substantieel deel van de inkomsten, de koloniale baten,
onzichtbaar is voor de Kamer. Het ontwerp is onaanvaardbaar, ‘omdat hij daarmede zou
goedkeuren de bijdrage uit de Koloniën, en derhalve ook zijdelings de kapitalisatie- en
consignatie-contracten met de Handelmaatschappij, die hij, met anderen, als nietig
beschouwt’.153 De machtspositie die de Handel-Maatschappij in de tijd van de volharding
heeft opgebouwd, zit heel veel Kamerleden zo hoog dat die, samen met de gewraakte
opcenten, aanvaarding van het ontwerp in gevaar kunnen brengen. Minister Baud van
Koloniën en verantwoordelijk voor de contracten met de Handel-Maatschappij, realiseert zich
dat en voordat de voorzitter de vergadering schorst voor het diner, verklaart hij dat wijziging
van de contracten met de Handel-Maatschappij mogelijk is en voorgelegd zullen worden aan
de Staten-Generaal.154 Deze verklaring én zijn uitvoerige uitleg over en verdediging van de
contracten maken zo veel indruk dat Van Dam van Isselt,155 Van Nes en Luzac de minister
complimenteren en hun voorstem toezeggen. Het wordt een stemming met een unieke uitslag:
bij de 15 tegenstemmers ontbreken alle liberalen en hun bondgenoten, de rooms-katholieken.
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Dit eerste begrotingsdebat is een fraai voorbeeld van de gunstige uitwerking van de
herziene grondwet. De regering, in de persoon van minister Rochussen, spreidt een
noodzakelijke maar ook ongekende openheid tentoon. Zij appelleert daarmee heel sterk aan de
bereidheid van de Kamer om de begroting voor 1841 aan te nemen. Rochussen profiteert
dankbaar van de solide steun van zijn collega Baud. De Kamer beseft dat heel goed en, onder
herhaalde verwijzing naar de nieuwe grondwettelijke bepalingen, kan zij akkoord gaan met de
begroting. Ondanks de kritische betogen van prominente leden als Luzac, De Man, Star
Busmann en Van Rappard, getuigen de debatten van het nieuwe elan tijdens het gemeen
overleg. Dat is winst maar het allergrootste probleem, de enorme staatsschuld, is alleen maar
groter geworden.
Voorafgaand aan de eerste, volwaardige tweejaarlijkse begroting in oktober 1841, voltooit de
Tweede Kamer in september 1841 het verscherpte financiële toezicht met de aanvaarding van
de nieuwe instructie voor de Algemene Rekenkamer.156 Dat is meer dan nodig, omdat de oude
instructie volgens Gevers van Endegeest ‘ellendig, slecht en onbruikbaar’ was.
De meest kernachtige rede houdt Van Goltstein. Tegen zijn gewoonte in is die deze keer
bijzonder kort, althans volgens de Handelingen, maar wel compleet. Dit is zijn toespraak:
‘De heer Van Goltstein verklaart zich tegen het wetsontwerp. Hij wil de gelden uit 's lands
Overzeesche Bezittingen aan de controle eener Rekenkamer onderworpen hebben, dringt aan
op de invoering van eene Rekenwet, het voorloopig visa der Rekenkamer voor alle betalingen
en de rekenpligtigheid der Agenten van den Rijkskassier.’157
Het eerste bezwaar geldt de controle van de koloniale financiën. Van Goltstein wil niet alleen
het batig slot, de opbrengsten van de geveilde producten in het moederland, bij wet
vaststellen, maar ook de achterliggende, onzichtbare geldstromen. Het was een bron van
misbruik voor Willem I. Een prominente minderheid, bestaande uit De Man, Luzac, De
Backer, Van Rechteren, Bruce, Van Heloma, Van Panhuys, Tromp, Gevers van Endegeest en
Van Nes, eist dat daar een eind aan komt. Tevergeefs, met de steun van een ruime
meerderheid kan de deskundige en onbuigzame minister Baud deze eis terzijde schuiven.158
Dat lot treft ook het dringende verzoek om een rekenwet, de bevoegdheid van de StatenGeneraal om een financieel verslag over een afgesloten rekening bij wet vast te stellen. Luzac
citeert Thorbecke om zijn pleidooi kracht bij te zetten159 en hij kan rekenen op de steun van
vrijwel alle voorstanders van controle over koloniale financiën. Dat is en blijft onvoldoende
en dat bezegelt het lot van dit verzoek.
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De voorlopige visa voor alle betalingen is een volgend heikel punt. Volgens De Man is ‘het
vroegere stelsel van voorbetalingen, verstrekkingen in mindering, verstrekkingen te goeder
rekening, voorschotten (...) in al zijn uitgestrektheid en onbepaaldheid behouden’.160 De enige
remedie is een voorafgaand visum, een schriftelijke blijk dat de Rekenkamer de betaling
gezien heeft voordat zij gedaan wordt. De Man krijgt hiervoor brede steun, zodat minister
Rochussen bij de heropening op 15 september zich genoodzaakt ziet om mee te delen ‘dat
voortaan geen betalingen zouden worden gedaan dan na een voorafgaand visa der Algemeene
Rekenkamer’.161 Dit ziet de Kamer als een beslissende wijziging, zodat zij het voorstel direct
in de afdelingen onderzoekt en er een positief rapport over uitbrengt.162
Voorstanders van het ontwerp zijn er ook. Enschedé, Van Hoorn van Burg, die het gemeen
overleg prijst, Beelaerts van Blokland en De Jonge van Campensnieuwland zijn daar
belangrijke voorbeelden van.
Minister Rochussen realiseert zich tijdens de verdediging van het ontwerp iets heel
belangrijks. ‘De langdurige beraadslagingen der vorige dagen hebben [hem] overtuigd dat het
vertrouwen op de Regering geschokt is’, en dat aan het herstel daarvan ‘nog grooter behoefte
bestaat, dan aan het vaststellen van eene nieuwe Instructie voor de Algemeene
Rekenkamer’.163 Dit ontwerp, dat in samenwerking met de centrale afdeling tot stand
gekomen is, ziet hij als een voorbeeld hoe dat herstel vorm kan krijgen. De stemming geeft
hem, met een meerderheid van 30 tegen 25 stemmen, schoorvoetend gelijk. De Eerste Kamer
is het daar niet mee eens, zodat de Tweede Kamer zich op 4 oktober over een aangepast
ontwerp buigt. De aanpassing dat uitgaven die buiten de begroting om uit de schatkist worden
gedaan, voortaan ‘aan het toezigt, het onderzoek en de controle van de Rekenkamer
onderworpen zullen zijn’, is voldoende voor aanvaarding met 33 tegen 19 stemmen.164
Begin oktober 1841 verdedigt de regering de allereerste tweejaarlijkse begroting voor 1842 en
1843 in een vrijwel ongewijzigde Kamer.165 Het is de vraag of de regering de aanvankelijke
steun van de Kamer, die steeds meer onder druk is komen te staan, weet te herstellen.
De financiële situatie is er intussen niet rooskleuriger op geworden. Door de kosten van de
nieuwe lening is de omvang van de begroting toegenomen van ƒ 63 miljoen naar ƒ 71 miljoen.
Nog steeds ontbreekt het aan een masterplan om deze neerwaartse spiraal te doorbreken. De
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algemene beraadslaging verloopt aanvankelijk voorspelbaar met bekende sprekers die
bekende toespraken houden. Dat verandert als het nieuwe lid Van Rechteren aan de beurt is.
De samensteller van de Handelingen voegt op die plaats een veelbetekenende voetnoot toe
met een briefje van Verweij Mejan aan Luzac. Deze schrijft dat hij de vorige avond ‘dan maar
naar het conventikel bij Van Dam gesukkeld’ is. Behalve de schrijver en de gastheer waren
daar Bruce, Buma, Van Goltstein, Gouverneur, Van Heloma, Modderman, Van Panhuys, Van
Rechteren en Romme aanwezig. Zij hebben na uitvoerig overleg besloten om
‘zoo mogelijk geheel de tweejarige begrooting te doen vallen: 1°. om gebrek aan eenheid bij
de regering; 2°. om het intempestieve der aanneming van eene tweejarige begrooting in het
tegenwoordig oogenblik deze beide punten waren wij allen eens de overgroote
meerderheid (Van Dam alleen dissentieerde); 3°. om het hoog cijfer.’166
De afspraak is duidelijk waarneembaar in het verdere verloop van het debat. De bondgenoten,
op Romme na, hebben zich namelijk als één blok ingeschreven op de sprekerslijst.
Aanvankelijk valt dat niet op. Verweij Mejan, die als eerste spreekt, bekritiseert het
‘intempestieve’, het ontijdige van de begroting waar Van Panhuys zich bij aansluit.
Modderman benadrukt de noodzaak tot bezuinigingen, dat ‘makkelijk gezegd, maar eene
moeijlijke zaak’ is, en dat ‘eene bedaarde en vastberaden tegenstemming’ noodzakelijk kan
zijn. Van Rechteren trekt vervolgens fel van leer. In navolging van Luzac constateert hij dat
‘de Regering (...) evenmin van raadslieden als van grondbeginselen’ veranderd is. Met het
aantreden van Schimmelpenninck van der Oye als minister van Binnenlandse Zaken zitten ‘in
het hooge Staatsbestuur (...) de mannen der oude Regering met hunne voormalige
bestrijders’.167 Luzac, Van Goltstein, Luyben, Enschedé en, iets later ook Van Nes, komen
steeds met andere, niet mis te verstane bewoordingen op dit thema terug. Volgens Van
Goltstein zijn de grote problemen, zoals de onderhandelingen met België, het aandeel van
Luxemburg in de nationale schuld en de openstaande posten in staat B, onoplosbaar, ‘zoolang
geen eensdenkend en handelend Ministerie zich aan het hoofd van 's Lands Bestuur plaatst’.168
Minister Baud heeft deze ongefundeerde en langgerekte tirade met toenemende ergernis
aangehoord. Tot ‘zijne overgroote verbazing’ heeft hij als deelnemer aan de dagelijkse
vergaderingen van de ministers ‘voor het eerst vernomen dat er onder hen geene
eenstemmigheid bestaat en dat de Volksstem heeft verklaard, dat het heil des Vaderlands
afhangt van de samenstelling van een zoogenaamd Collectief Ministerie’.169 Wat hij nu
meemaakt, kan hij niet anders zien dan een voorbeeld van een gevaarlijk en ondermijnend
defaitisme. De Nederlandse staat zou een zinkend schip zijn, ‘dit zijn de woorden van een der
sprekers’, waarmee deze Kamerleden ‘wantrouwen prediken aan de manschap; wanneer zij
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in het openbaar die manschap bejammeren en beklagen, ter zake van de lasten, die zij te
torsen heeft; wanneer zij die manschap trachten te overreden dat het roer is in handen van
onbekwame schippers’.170 De minister besteedt geen enkel woord aan de begroting zelf, dat
laat hij over aan zijn collega’s. Dat minister Baud raak geschoten heeft, blijkt uit het feit dat
Bruce, Van Rechteren en Van Dam van Isselt op zijn toespraak reageren. Jammer genoeg
melden de Handelingen wel dat zij reageren, maar niet wat zij hebben gezegd. Tijdens de
behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken komt Van Goltstein expliciet terug op
de rede van Baud. Hij gispt ‘de kitteloorigheid en ligtgeraaktheid van een Hoofd van een
ander Departement om op een woord vuur te vatten’, waardoor hij zich niet waagde ‘aan de
vrije voorstelling mijner gedachten’.171
De stemming over hoofdstuk I (Huis des Konings), een traditioneel hamerstuk, is bijzonder
veelzeggend omdat die te maken heeft met enkele belangrijke ongeschreven regels over het
stemmen. De eerste is dat een Kamerlid niet tegenstemt om redenen buiten het ontwerp
gelegen, en de tweede is de morele plicht om voorstellen die te maken hebben met het
vorstenhuis altijd aan te nemen. Maar liefst 14 Kamerleden: Bruce, Van Dam van Isselt, Van
Goltstein, Gouverneur, Van Heloma, Luzac, De Man, Van Nagell, Van Nes, Van Panhuys,
Van Rechteren, Star Busmann, Verwey Mejan en Warin, lappen deze conventies
demonstratief aan hun laars. Zij geven de regering hiermee een belangrijke waarschuwing. Het
wekt geen verbazing dat deze groep zich in de analyse van het stemgedrag grotendeels hoog in
de oppositie nestelt. Uitzonderingen zijn Van Dam van Isselt (39), Romme (41) en
Gouverneur (43). Deze drie zijn bovengemiddeld koningsgezind; Van Dam vanuit langdurige
overtuiging, Romme en Gouverneur waarschijnlijk door het pro-katholieke optreden van
Willem II.172
Voor de overige hoofdstukken heeft de Kamer twee dagen nodig. II tot en met VIII B passeren
op de 8e en Financiën, Oorlog en de Middelen komen uitvoerig aan de orde op 9 oktober
1841.173 De bezwaren tegen de hoofdstukken zijn vrijwel gelijk aan die van het vorige jaar.
Maar nu is er veel meer ongeduld, de toon is harder en het aantal tegenstemmen neemt toe. De
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Handelingen 1840-1841, 369. De cursiveringen zijn van de minister. De rede leidde zelfs tot een discussie in de
pers. In een voetnoot melden de Handelingen dat de woorden van de minister ‘niet bestemd waren om afzonderlijk
geplaatst en dus uit den samenhang der discussie genomen te worden’ en dat daarom de redactie van de staatscourant
besloten had de rede eerder in haar verband te publiceren.
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Ibidem, 376.
172
Witlox formuleert het in De Katholieke Staatspartij II, 136, pregnant. Hij schrijft dat de rooms-katholieken ‘zich
geheel en angstvallig aan hun grooten vriend, den Koning hielden en de zoo gaarne gegeven hulp der liberale
oppositie niet zochten’. Zie ook: Bos, Souvereiniteit en Religie, 371 e.v.; De Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd,
123-124.
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De latere samensteller van de Handelingen heeft blijkbaar veel moeite moeten doen om het debat te reconstrueren.
19 keer vermeldt hij wel de naam van de spreker maar niet de inhoud. Op pag. 376 zijn volgens Luzac twee sprekers,
Enschedé en Van Nes verwisseld. Drie keer is een spreker (Van Nes, Luzac en Warin) weggelaten die er later, vanuit
de Staatscourant en de aantekeningen van Luzac, weer tussengevoegd zijn.
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behandeling van hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) eindigt zelfs tamelijk onverwacht met 24
tegen 30 stemmen in een verwerping.174
Minister Schimmelpenninck van der Oye verdedigt voor het eerst zijn begroting voor
Binnenlandse Zaken.175 Veel Kamerleden zijn hem welgezind, maar hij deelt ook in de
toegenomen kritiek op de regering. Van Hoorn van Burgh wijst de minister op de uitblijvende
sanering van de financiën en Romme stookt het vuur van het gebrek aan homogeniteit
opnieuw op: ‘de nieuwe Regering heeft tot dusverre niet dien graad van vastheid en
vertrouwen verkregen, welken zij behoort te bezitten om dien allergewigtigsten en tevens
allermoeijelijksten arbeid met eenige kans op goeden uitslag te ondernemen’.176
De minister is bijzonder duidelijk in zijn antwoord. Hij bedankt zijn collega’s voor ‘de
bijzondere welwillendheid’177, maar als de Kamer zijn begroting mocht verwerpen, kan hij ‘bij
een afkeurend votum, niet wel anders dan als Minister aftreden’.178 Het is niets minder dan een
openlijke aanvaarding van de volledige ministeriële verantwoordelijkheid. Zover laat de
Kamer het niet komen; zij aanvaardt dit hoofdstuk met 32 tegen 21 stemmen.
Hoofdstuk VIII A (Marine) geeft een herhaling van zetten te zien, maar zonder de
welwillendheid waar Schimmelpenninck van der Oye op kon rekenen. Deze keer hekelt
Gevers van Endegeest zonder enige tact het gebrek aan eenstemmigheid binnen de regering
die bestaat uit ‘mannen van zoo verschillende denkbeelden, van zoo uiteenloopende
antecedenten, en ik zou haast zeggen van zoo onderscheiden tijdperken’.179 Minister Baud
negeert in zijn korte en zakelijke verdediging de homogeniteit volledig. Blijkbaar beseft hij
dat er aan die vaste kern van rond de twintig tegenstemmers geen eer te behalen valt. Hij heeft
gelijk: het hoofdstuk wordt met 33 stemmen voor en 19 tegen aangenomen. Zijn reputatie als
minister van Koloniën staat de volgende dag borg voor een probleemloze aanvaarding van
zijn begroting. Alleen Van Rechteren, Hooft en Kniphorst stemmen tegen.
Tijdens de behandeling van hoofdstuk IX (Financiën), waar steevast in krasse
bewoordingen geprotesteerd wordt tegen de omvang van het ambtenarenapparaat, de
pensioenen en de wachtgelden, die Luyben zelfs ‘den in vretenden kanker’ noemt, gebeurt er
iets heel opmerkelijks. Luzac houdt alle ‘hooggestelde ambtenaren’ voor dat zij het voorbeeld
van ‘den zeeheld Van Kinsbergen’ moeten volgen die ooit bedankte voor een riante toelage.
Het argument dat hij daarmee de armen zou kunnen helpen, beantwoordde Van Kinsbergen in
1808 met: “Ik ken geen armer huishouden dan het Vaderland.”180 Het is niet heel
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Rochussen doet hier in zijn ‘Autobiografie’, 84, luchtig over. Het was het enige hoofdstuk ‘dat eenige verandering
moest ondergaan’. Luzac is op 5 november, als de aangepaste begroting aan de orde is, nauwkeuriger. Volgens hem
heeft de regering één opmerking, in één afdeling gemaakt, aangezien voor een serieuze wens van de Kamer en daarop
de begroting aangepast. Juist die aanpassing was voor de meerderheid niet acceptabel. Handelingen 1841-1842, 23.
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Het aantreden van Schimmelpenninck van der Oye als minister is ook buiten de Kamer positief ontvangen,
Schouwenaar, Tussen beurs en binnenhof, 269.
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Handelingen 1840-1841, 379.
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waarschijnlijk dat juist dit citaat Van Rechteren overtuigt, maar als eerstvolgende spreker
komt hij wel met een uitzonderlijke verklaring:
‘Ten einde met daden te toonen dat ik het opregt meen met de vermindering van pensioenen
en wachtgelden en daartoe wil medewerken, doe ik hier de verklaring, dat ik vrijwillig afstand
doe van het aan mij toegelegd wachtgeld, toen ik, op eene voor mij even onbegrijpelijke als
onverwachte, en zoo ik meen onverdiende wijze, door de vorige Regering uit mijne
betrekking als Commissaris des Konings in Overijssel ben ontslagen geworden.
Ik heb reeds vroeger het voornemen gehad dien afstand te doen: de deliberatiën hebben mij
uitgelokt het thans te verklaren.’181
De regering kan nu niet achterblijven. Minister Rochussen verklaart namens zijn collega Van
Maanen van Justitie, dat hij ‘vóór den aanvang dezer Vergadering tot de mededeeling
gemagtigd [is], dat hij voortaan het gedeelte van zijn traktement, hetwelk onder de afloopende
betalingen is gebragt, ten behoeve van 's Rijks schatkist zal opofferen.’182
In de stemming blijkt dat minister Rochussen, die veel vertrouwen heeft in de Kamer, te
maken heeft met dezelfde harde kern van tegenstemmers. 18 leden stemmen tegen en 34 voor
zijn begroting.
In het geval van hoofdstuk X (Oorlog) staan de ambivalente bezwaren van een aantal
Kamerleden niet in het reguliere verslag van de Handelingen maar in een hier geciteerde
voetnoot.183 Het is wel opmerkelijk dat deze zorgen zich beperken tot de vaste groep van 22
tegenstemmers tegenover 29 stemmen voor.
Het hoofdstuk over de Middelen, de laatste horde die de regering te nemen heeft, leidt, als
altijd, tot discussies over de eerlijkheid en rechtmatigheid van de belastingen. Van Hoorn van
Burgh heeft grote moeite met de ‘opcenten op de grondbelasting en eenige consumtieve
middelen’ en De Man noemt de verkeerde grondslag en de daaruit voortvloeiende
ongelijkheid als belangrijkste probleem. De allerlaatste rede is van minister Rochussen. Hij
heeft goed geluisterd. Het geduld van de Kamer neemt zienderogen af; zij verwacht van de
minister een sanering van de enorme schulden. Hij verwacht dat hij binnenkort in staat zal zijn
‘om het kapitaal der 5 percents schuld af te lossen, of wel aan de houders de keus over te laten
om, in plaats van deze schuldbrieven, andere tegen eene mindere rente aan te nemen (...).
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Handelingen 1840-1841, 400. Van Rechteren was van 1831 tot 1840 gouverneur van Overijssel. Toen koning
Willem I, die de kritiek op zijn beleid beu was, hem ongevraagd benoemde tot gouverneur over Friesland, nam Van
Rechteren ontslag. Als oud-gouverneur genoot hij sinds dat moment een wachtgeld. Verkade, Thorbecke, 188.
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Handelingen 1840-1841, 402.
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‘De heeren Luyben, Enschedé, Van Hoorn van Burgh, Bruce, Van Dam van Isselt en De Man verklaren zich op
verschillende gronden, deels uit den toestand van ons Vaderland, deels uit dien van Europa, of ook uit de inrigting
van ons leger zelve ontleend, huiverig, om het tegenwoordig Hoofdstuk, uit hoofde van het cijfer van 12 millioen te
verwerpen. Verscheidene dezer sprekers herinneren de gebeurtenissen van 1830, om te doen zien, dat eene
algemeene volkswapening, bij eenen plotselingen aanval van buiten, niet genoegzaam is tot verdediging van den
vaderlandschen bodem, indien deze niet steunen kan op de kern van eene goed ingerigte, geoefende krijgsmagt.’
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Daaruit kan, en, (...) zal eene aanmerkelijke bezuiniging ontstaan! Zoo iets is wel moeijelijk,
maar geenszins onmogelijk.’184
De minister heeft er namelijk ervaring mee opgedaan bij het Entrepôtdok in Amsterdam. Met
33 stemmen voor en 16 tegen telt de minister zijn zegeningen.
De beide begrotingsbehandelingen hebben minimaal drie zaken aan het licht gebracht. De
Kamer eist in de eerste plaats bezuinigingen op het overheidsapparaat, de gezantschappen, de
pensioenen, de wachtgelden en toelagen en op het leger. Deze eisen geven meer de noodzaak
aan dan dat het om realistische voorstellen gaat. Haast in de schaduw van dit soort eisen klinkt
de roep om hervorming van het belastingstelsel, al is het aanwijzen van alternatieve
inkomstenbronnen bijzonder moeilijk. In de tweede plaats is het groeiende ongeduld over de
uitblijvende sanering van de staatsschuld niet meer te negeren. Het prominente deel van de
Kamer heeft een duidelijke verklaring voor de traagheid van de regering. Daar ontbreekt het
aan eensgezindheid over de aanpak, aan homogeniteit dus. Er heeft zich in de derde plaats een
herkenbare en mondige oppositie gevormd met veel vooraanstaande, prominente Kamerleden
die voor de regering een teken aan de wand is. Of het bescheiden aantal stemmen dat opnieuw
pleit voor een ruime herziening van de grondwet de ministers zorgen baart, is niet bekend.185
Het antwoord op de vraag of het de regering gelukt is het verminderde vertrouwen terug te
winnen, is het antwoord: nee, in tegendeel, er heeft zich een principiële oppositie gevormd
van overtuigde en welbespraakte Kamerleden.
f De Tweede Kamer aan zet: de debatten over het adres van Lipman en de Luxemburgse
kwestie
In de periode van 1840 tot 1842 debatteert de Tweede Kamer twee keer op haar verzoek met
de regering over politiek gevoelige onderwerpen: het adres van de Amsterdamse advocaat
Lipman over de verkiezing van Kamerleden in Noord-Holland en over de weigering van de
koning om het verdrag met Pruisen over de toetreding van Luxemburg tot de Zollvereein te
ratificeren. Nieuw is dat de regering op beide verzoeken ingaat, maar de toeschietelijkheid
heeft uiteindelijk wel grenzen. Het eerste onderwerp, wat te doen met het adres van Lipman, is
een uiterst boeiende casus, omdat die veel zegt over de invloed van de prominenten, de
interpretatie van de grondwet en de verhouding tussen Kamer en regering, kortom, over wat er
in een half jaar tijd wel en wat er niet veranderd is.
Op 9 maart 1841 komt de Kamer na een reces sinds 29 december 1840 bijeen. Ingekomen
zijn onder andere de geloofsbrieven van Van Bleiswijk, Van Rechteren en een dag later van
184

Ibidem, 418.
Ook in zijn ‘Autobiografie’ schrijft Rochussen daar niets over. Wel vermeldt hij op pag. 84: ‘Den volgenden
ochtend, zeer vroeg, kwam een adjudant des Konings mij een pakketje brengen, inhoudende de versierselen van
Ridder Grootkruis der Orde van den Nederlandschen Leeuw’. De koning heeft beseft dat de aanvaarding van de
begroting bepaald geen sinecure is geweest. Een dergelijk pakketje heeft Baud, de bijzonder krachtige verdediger van
het regeringsbeleid, tijdens zijn ministeriële loopbaan nooit ontvangen. De enige ridderorde die hem toegekend is,
ontving hij in 1822 kort na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië. Jaarboek Nederlandse Letterkunde 1860, 42.
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Enschedé. Tegelijk is ontvangen het adres van Lipman uit Amsterdam, waarin hij bezwaar
aantekent tegen de beëdiging van de vertegenwoordigers uit Noord-Holland Van Bleiswijk en
Enschedé omdat de gouverneur als voorzitter van de Provinciale Staten deelgenomen heeft
aan hun verkiezing. Dit is volgens de adressant in strijd met de grondwet, artikel 127 dat
bepaalt dat de Staten zijn ‘zamengesteld uit leden, gekozen door de (...) drie standen’. De
commissaris, die volgens artikel 135 de vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde
Staten voorzit, is dus formeel geen lid van de Staten en heeft dan ook geen stemrecht. Dit lijkt
vanzelfsprekend, ware het niet dat de verschillende provinciale reglementen het meestemmen
van de commissaris in het verleden wel hebben goedgekeurd. Het gaat niet om die ene stem,
maar om het achterliggende idee van controle en manipulatie door de regering en de koning.
Ook toen is er al vaker tegen geprotesteerd, maar tevergeefs. Nu vraagt Lipman de Kamer zich
uit te spreken over deze staatsrechtelijke misstand en zo de betekenis van de herziening van
1840 te bevestigen.186
Gewoonlijk is het onderzoek van de geloofsbrieven een serieuze routinekwestie maar deze
keer is dat bepaald niet het geval. De Kamer heeft maar liefst 9, 10, 15, 19 en 20 maart 1841
nodig om tot de toelating van de drie nieuwe leden te komen. Maar na dit grote debat behoort
het meestemmen van de Commissarissen des Konings definitief tot het verleden en heeft de
regering de interpretatie van de Kamer, onder een loos voorbehoud, geaccepteerd. Dat de
ministeriële verantwoordelijkheid door de Kamer van toepassing is verklaard, is van belang,
al verschillen Kamer en regering daarover nauwelijks van mening.
De vergadering van 9 maart is nodig om de poging van De Jonge van Campensnieuwland,
die een wat schimmige rol speelt,187 het adres uitsluitend ter griffie te deponeren, te verijdelen.
Vooral Van Nes is het daar mee oneens, omdat ‘de geheele Natie weet, dat de Gouverneur van
Noord-Holland bij de verkiezing heeft medegestemd’. Hij kent het uit ervaring en ‘is zelf
getuige geweest van de daaruit voortgesproten misbruiken’.188
De Kamer aanvaardt uiteindelijk het voorstel van Schimmelpenninck van der Oye om de
behandeling uit te stellen tot de volgende dag.189 Dit Kamerlid koopt daarmee tijd om zich
goed voor te bereiden. Met een rede van ongeveer anderhalf uur legt hij de basis voor de
definitieve beëindiging van het meestemmen van sommige Commissarissen des Konings. Het
gaat Schimmelpenninck vooral om de onbekrompen toepassing van de herziene grondwet. De
Kamer moet die actief bewaken en zich niet door de regering met een kluitje in het riet laten
sturen. ‘Ik zou aan de toekomst wanhopen, wanneer de flikkering, die na een tienjarig blind
geloof begon te dagen, dadelijk weder door onverschilligheid, of door een beginselloos
berusten, werd uitgedoofd’.190 Hij is ervan overtuigd dat de ministeriële verantwoordelijkheid
de sleutel is om koninklijke bevoegdheden tot het vaststellen van reglementen niet alleen te
186

Het adres is afgedrukt in Koenen, De Commissaris des Konings, 89-91.
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respecteren, maar ook onder het bereik van de grondwet en dus van de Kamer te brengen. ‘De
nieuw ingevoerde verantwoordelijkheid der Ministers’ geeft de Kamer de gelegenheid om,
‘zonder gevaarlijke botsing met het Hoofd van den Staat, op herstel van een vermeend
misbruik te kunnen aandringen’.
Hij doet een ogenschijnlijk bescheiden voorstel, waarover hij hoogstwaarschijnlijk lang
nagedacht heeft. Schimmelpenninck stelt voor om ‘het request eenvoudig om consideratiën en
berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te verzenden, en ons eindoordeel in
afwachting van het te ontvangen antwoord te schorsen’.191 Dit rekest betekent niets minder
dan het ter verantwoording roepen van de minister over de gang van zaken rond de
verkiezingen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij weet dat er een koninklijk
besluit uit 1820 bestaat dat de ministers verbiedt hierop in te gaan, maar sinds de herziening
‘moeten zij niet meer eenvoudig de hoogere bevelen uitvoeren, maar tevens zelfstandig over
alle Staatsaangelegenheden oordeelen’.192 Dit is volgens Schimmelpenninck ministeriële
verantwoordelijkheid in de praktijk. Hoewel De Jonge opnieuw aanstuurt op een deponering
ter griffie, aanvaardt de Kamer het voorstel met 24 stemmen voor en 17 tegen.
Het antwoord van minister De Kock, dat op 15 maart binnenkomt, is veelzeggend. Hij
deelt de Kamer mee dat hij op last van de koning de gouverneurs, zoals de commissarissen
meestal genoemd worden, geschreven heeft dat zij voortaan ‘geen gebruik meer maken van
het regt, aan hen, volgens de bestaande Reglementen toekomende, om deel te nemen aan de
stemming in de vergadering der Provinciale Staten, bij gelegenheid van de verkiezing van
leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal’.193 Verder beroept hij zich op het KB uit
1820 dat hem verhindert om aan het ‘besluit der Kamer het verlangde gevolg te geven’. De
minister komt de Kamer aanzienlijk tegemoet, maar wijst haar ook terecht: zij moet niet
vragen naar zaken waar zij volgens de minister niets mee te maken geeft.
Het leidt tot een levendige discussie met drie stemmingen. Vooral Van Dam van Isselt,
Van Rechteren, Luzac, Schimmelpenninck van der Oye, Star Busmann en Van Nes willen een
extract uit de notulen van de Kamer sturen, om ‘aan den Minister haar verlangen te doen
kennen’.194 De stemmingen moeten uitkomst bieden. De Kamer verzoekt de minister met 31
tegen 16 stemmen ‘om een extract uit de notulen van het verhandelde in de vergadering der
Provinciale Staten van Noord-Holland (...) waaruit dan zou kunnen blijken of de Gouverneur
der Provincie bij de verkiezing der beide leden al dan niet heeft medegestemd’. De herziening
is voor de ruime meerderheid van de Tweede Kamer van wezenlijke en onomkeerbare
betekenis.195
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De gebruikelijke afhandeling van een adres kent drie mogelijkheiden. Het zijn, in de woorden van
Schimmelpenninck: ‘den doodslaap ter Griffie’, of ‘de onvruchtbare eer van het drukken en ronddeelen’, of ‘een
adres aan de koning’, dat zelden tot nooit tot iets leidt.
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De regering gaat overstag. Op 19 maart ontvangt de Kamer van de minister het verbaal van
de buitengewone vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 december
1840.196 Daaruit blijkt dat Enschedé en Van Bleyswijk respectievelijk met 46 en 43 van de 69
stemmen gekozen zijn. Uit nader ingewonnen inlichtingen is de minister gebleken dat de
gouverneur bij Van Enschedé wel en bij Van Bleyswijk vanwege twee blanco briefjes niet
bewijsbaar meegestemd heeft. Van Rechteren wil tot het uiterste gaan. Op 20 maart 1841 stelt
hij de vraag of verkiezingen waaraan de gouverneur heeft meegedaan, wettig kunnen zijn.197
Nu is de maat vol bij Kniphorst die van mening is dat dit hele gedoe alleen maar bedoeld is
om de regering te dwarsbomen. Het is ‘in 1827 of 1828 door den toenmaligen advocaat
Lebeau (...) uitgedacht. Die advocaat, thans Minister van Justitie in het afvallige België, is de
uitvinder van deze grief. Zij moest, als zoovele anderen, dienen om omver te werpen wat
bestond’.198 Niemand reageert hierop omdat het nu niet gaat over het bestrijden van de
regering maar om de interpretatie van de grondwet.
Is het uiteindelijk een volledige overwinning van de Kamer? Van Rappard wijst zijn
collega’s vlak voor het eind van het debat op de brief van de minister. Die vraagt de
gouverneurs om geen gebruik te maken van het stemrecht dat hen volgens bestaande
reglementen toekomt; ‘hetgeen toch wel iets anders is dan eene intrekking van het
stemregt’.199 Dit bevestigt Van Zuylen van Nijevelt, minister voor Hervormde Eredienst, die
stelt dat de regering het meestemmen van de gouverneur niet in strijd acht met de grondwet.
De ministeriële brief is ‘alleen het gevolg geweest van de volstandige begeerte en het
verlangen van de Regering om het gemeen overleg te bevorderen’.200 Het debat toont niet
alleen het groeiend zelfbewustzijn van de Kamer waarin de prominenten de hoofdrol spelen.
Ministeriële verantwoordelijkheid is geen loze uitdrukking, het is het ultieme middel om
ministers aan te spreken op misstanden zonder dat daarbij de koning in het geding wordt
gebracht. Het debat laat ook zien dat de regering nog een lange weg heeft te gaan. Uiteindelijk
weigert zij definitief afstand te nemen van het verleden en daarmee ontbreekt het haar aan het
constitutionele besef dat een koninklijke vertegenwoordiger niet deel hoort te nemen aan de
verkiezing van een lid van de Tweede Kamer.
Inmiddels heeft koning Willem II door onhandig optreden een Luxemburgse kwestie
veroorzaakt die, in de ogen van de Kamer, schadelijk is voor de Nederlandse belangen. De
Kamer, waakzamer door de gebeurtenissen van het afgelopen decennium en actiever door het
succes van het recente Lipmandebat, grijpt opnieuw de koe bij de horens.
analyse van het stemgedrag. De tegenstemmers horen tot het midden en tot de conservatieven.
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In het verdrag van Londen (1839) is westelijk Luxemburg toegewezen aan België. Koninggroothertog Willem I, staatshoofd van de overgebleven rompstaat, zoekt, ter compensatie voor
het verlies, aansluiting bij de Duitse Zollverein. In de zomer van 1841 ligt er een verdrag klaar
om door Willem II, die ook als groothertog zijn vader opgevolgd is, en de Pruisische koning
Frederik Willem IV getekend te worden. Op dat moment krabbelt Willem II terug en weigert
hij de ratificatie, wat hem zijn minister van Buitenlandse Zaken Verstolk van Soelen kost en
een gespannen verhouding met Pruisen oplevert met aanzienlijke risico’s voor Nederland.201
Via de pers en via persoonlijke contacten heeft de Kamer daar meer dan genoeg lucht van
gekregen om zich niet met een korte, weinigzeggende opmerking in de troonrede te laten
afschepen.
Luzac doet op eigen initiatief uitvoerig onderzoek naar de gebeurtenissen op grond
waarvan hij de gang van zaken gedetailleerd kan reconstrueren.202 Op zijn verzoek komt de
Kamer op 28 oktober 1841 achter gesloten deuren bijeen. Luzac doet verslag van zijn
naspeuringen en stelt voor, naar analogie van de aanpak rond het adres van Lipman, om de
minister van Buitenlandse Zaken Huyssen van Kattendijke uit te nodigen, zodat de Kamer de
minister ‘ten spoedigste in haar midden zal zien, ten einde die inlichtingen te bekomen, welke
(...) voor de Staten-Generaal noodig zijn tot het beoordeelen van en het toestemmen in de
begrooting van Buitenlandsche Zaken voor 1842 en 1843’.203 Het voorstel wordt met slechts 1
stem tegen, die van Kniphorst, aangenomen, waarna de Handelingen vermelden dat de
minister inderdaad verschijnt en vele mededelingen doet!
Op 30 oktober en 2 november vergadert de Kamer opnieuw in comité-generaal over dit
onderwerp. Dan ligt de relevante correspondentie ter tafel, zodat de leden de informatie die zij
al hebben, kunnen toetsen aan de documenten van de minister. Het uiteindelijke resultaat is
minder tastbaar dan bij het debat over het adres van Lipman. Er bestaan in de Kamer nogal
wat verschillen van inzicht in de beoordeling van het regeringsoptreden. Van Rechteren vindt
dat de ontbrekende homogeniteit geleid heeft tot het uitermate zwakke handelen. Van
Goltstein en Schooneveld beperken zich tot het lakse optreden, waardoor de Nederlandse
belangen gevaar lopen en Van Rappard verdedigt zelfs het optreden van de regering. Minister
Huyssen van Kattendijke heeft dan ook weinig moeite met het verdedigen van het beleid.204
De veelvuldige verzoeken om het comité-generaal op te heffen, kan hij naast zich
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De koning heeft tijdens zijn bezoek aan Luxemburg het oor geleend aan allerlei aan allerlei bezwaren die hij daar
te horen kreeg. Zie: Van Zanten, Willem II, 432-439, en het iets beknoptere Boogman, Rondom 1848, 17-20, dat een
samenvatting is vanuit zijn Nederland en de Duitse Bond, 158 e.v.. Thorbecke heeft in een advies aan de koning de
mogelijkheid van weigering verdedigd. Aerts, Thorbecke wil het, 292; Van den Berg e.a., De eerste honderdvijftig
jaar, 295; Oosterhagen, Machtenscheiding, 261. Zie ook: Rochussen, ‘Autobiografie’, 85-89.
202
Handelingen 1841-1842, 11. Het relaas van Van Zanten komt nauwkeurig overeen met de overigens niet
aangehaalde rede van Luzac.
203
De Kamer heeft drie weken eerder de begroting van Buitenlandse Zaken verworpen omdat het departement, met al
die dure gezantschappen, te veel kost.
204
Haast en passant keurt de Kamer de enigszins aangepaste begroting van Buitenlandse Zaken nu met 39 tegen 6
stemmen goed.
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neerleggen205 en de Kamer houdt hij op grote afstand als het gaat om interne regeringszaken.
De geopperde suggestie, ‘dat mijn voorganger de portefeuille nedergelegd heeft, en anderen
haar geweigerd hebben, omdat de Koning Groot-Hertog het Luxemburgsche tractaat niet
wilde ratificeeren’ doet hij af met de opmerking dat hem ‘daarvan niets officieels bekend’
is.206
De ‘winst’ van het debat is bescheiden. De Tweede Kamer geeft opnieuw blijk van
zelfstandig, kritisch optreden door de kwestie groots aan te pakken. Luzac doet zelfstandig
onderzoek, de minister wordt dringend uitgenodigd te verschijnen en de Kamer weidt er
meerdere vergaderingen aan, al is het wel achter gesloten deuren. De Kamer komt echter niet
tot een eensluidend oordeel, waardoor de minister het zich kan permitteren om te benadrukken
dat de regering een eigen standpunt huldigt. Het kordate initiatief van de Kamer is feitelijk
afhankelijk van de welwillendheid van de regering.
g Koloniale zaken: het batig slot
Minister Baud van Koloniën is zich bewust van zijn gezag dat hij bij de grote meerderheid
van de Kamer geniet. Bovendien is de afhankelijkheid van de Indische baten zo groot dat zijn
voorstellen kunnen rekenen op vrijwel unanieme steun. De minister weet ook dat de
meerderheid van de Kamer de interne gang van zaken in de koloniën graag overlaat aan de
regering. De afstemming van het Indisch batig slot met 6 stemmen voor en 45 tegen op 14 juni
1842 is dan ook een grote en onaangename verrassing. Het effect van het wanbeleid van de
jaren dertig, met het manipulatieve gebruik van de koloniale baten, is groter dan hij ingeschat
heeft.
Minister Baud heeft het batig slot gebaseerd op schattingen, waar, in zijn woorden, een
grote preventieve werking van uitgaat. De regering van het rijk, inclusief de koloniën,
verplicht zich ‘te houden binnen de grenzen der berekeningen, die de grondslagen der
voorafgaande regeling zijn geweest’. Het geraamde batig slot fungeert als een ambitieuze
doelstelling waar de regering haar uiterste best voor doet.207 Zou die kracht losgemaakt
worden, dan is het waarschijnlijk dat ‘die losmaking (...) de werkelijk beschikbare som voor
het moederland alligt eenige tonnen gouds minder [kan] doen worden’.208 Dit is volgens de
minister een verdedigbare aanpak omdat, volgens artikel 59 van de grondwet, het koloniale
opperbestuur toegekend is aan de koning en niet aan de Staten-Generaal. De liberalen, een
kleine minderheid, zijn de tegengestelde mening toegedaan dat het hele koloniale beheer aan
de goedkeuring van de Staten-Generaal onderworpen hoort te zijn. De grote meerderheid
205

Op een gegeven moment stemmen 14 leden voor het openen van de deuren. Van 13 leden zijn de namen bekend:
Van Goltstein, Junius van Hemert, Schooneveld, Van Rosenthal, Van Akerlaken, Warin, De Man, Kniphorst, Luzac,
Gevers, Van Nes, Druyvesteyn en Enschedé. Het is wel zo, dat de druk om de openbaarheid te zoeken, groeit.
206
Handelingen 1841-1842, 28. Volgens Van Zanten, Koning Willem II, 434, is de suggesties overigens wel juist. Na
een diplomatieke missie van Rochussen en Schimmelpenninck van der Oye tekent de koning alsnog.
207
Dit zijn in de mond van de minister beslist geen loze beloftes. Fasseur schrijft: ‘Bij alle takken van de Indische
staatsdienst heerste een zuinigheid die aan het ongelofelijke grensde’, gevolgd door een halve pagina hoe ver dat kon
gaan. Kultuurstelsel, 39.
208
Handelingen 1841-1842, 105.

158

Van grondwetsherziening tot nieuw reglement van orde

herkent zich veel meer in het genuanceerde en belangrijke betoog van Verweij Mejan.
Opperbestuur is volgens hem een bijzondere vorm van de uitvoerende macht, ‘in tegenstelling
met de magt van Wetgeving’. Koloniën zijn volgens Verweij Mejan ‘geen domeinen van de
Kroon; zij zijn gekocht voor het goed en bloed van het voorgeslacht, zij zijn het eigendom der
Natie’. Dit betekent concreet dat het opperbestuur daarover verantwoordelijkheid moet
afleggen. In deze visie houdt artikel 59 in dat de koning door middel van zijn minister
‘rekening en verantwoording aan den wezenlijken eigenaar [aflegt] (...), zij bestaat in het
overleggen van staten van ontvangst en uitgaven bij de Staten-Generaal, en in het regelen,
onder hunne medewerking, van het batig slot’. De Kamer is hierbij wél in alles geïnformeerd
maar beperkt haar wetgevende bevoegdheid tot het batig slot. De spreker is geleidelijk tot dit
inzicht gekomen: ‘Toen [onder de vorige Regering] zag men in het Koningschap slechts een
persoon: thans, nu men tot betere gedachten gekomen is, beschouwt men het als eene
instelling.’209 Het ingevoerde contraseign bewijst de juistheid van dit inzicht. Verweij Mejan
is zich terdege bewust van de grote betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid.
Veel prominenten, zoals De Man, Schooneveld, Van Goltstein, Van Panhuys en Bruce,
hekelen in dit verband opnieuw het onverteerbare kapitalisatiecontract met de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, waarmee Willem I zich in de jaren dertig aan haar heeft uitgeleverd.
Tot op heden zijn die zonder de Staten-Generaal tot stand gekomen.
De minister verdedigt zich met grote helderheid, maar komt de Kamer niet tegemoet. Wel
waarschuwt hij dat verwerping een ‘gevoelige slag’ is aan het streven van de regering om het
overschot voor het moederland ‘tot het hoogst mogelijke bedrag te doen stijgen’.210 Gezien de
armlastige omstandigheden kan het bijna niet suggestiever. Hij overtuigt de Kamer niet, de
uitslag is, zoals gezegd, 6 stemmen voor het ontwerp en 45 tegen. De Kamermeerderheid is er
niet op uit om het koloniale bestuur aan zich te trekken, in tegendeel. Maar na de misleiding
van de jaren dertig eist zij een reëel batig slot, zonder open einden, schattingen en mooie
beloften. Minister Baud heeft een foute inschatting gemaakt en niet, zoals Nedermeijer van
Rosenthal veronderstelt, een proefballon op willen laten om ‘de denkwijze der Kamer over
art. 59 der Grondwet (...) [te] willen kennen’.211 Baud is er de man niet naar om zijn reputatie
in de waagschaal te stellen met een discutabel ontwerp.
h Provinciale sentimenten en standsbelang
De Tweede Kamer heeft sinds de troonrede van 1840 veel nieuwe leden begroet en een
aanzienlijke maar niet helemaal gelijkmatige ontwikkeling doorgemaakt. Hoe meer de
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Ibidem, 104-105.
Volgens De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 27, levert de kolonie in de periode 1830-1850 ƒ 235 miljoen op,
waarvan slechts een zesde deel als batig slot op de begroting terecht is gekomen. Zie ook: Fasseur, Kultuurstelsel, 4142, en De Jong, De waaier van het fortuin, 213.
211
Handelingen 1841-1842, 105. De Bosch Kemper heeft deze veronderstelling ook gelezen en zonder
bronvermelding overgenomen, Geschiedenis IV, 85. ‘In deze omstandigheden was het niet onstaatkundig van den
minister, dat hij, niettegenstaande het vooruit te zien was, dat de conceptwet verworpen zou worden, haar aan eene
openbare discussie onderwierp; daardoor toch alleen kon men tot eene beslissing komen.’ Gezien de grondige
verdediging door minister Baud lijkt deze gedachte niet juist.
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verschillende onderwerpen te maken hebben met een transparant financieel beheer, hoe
zichtbaarder en consistenter die groei is. Maar het gaat ook met horten stoten. Zwakke
plekken zijn en blijven de particularistische neiging als het om provinciale belangen gaat en
de preoccupatie met de belangen van de juridische stand. Twee voorbeelden.
Op 14 mei 1841 ligt het ontwerp op de rechterlijke organisatie in de beide Hollandse
provincies en Limburg ter tafel. De behandeling ervan brengt beide zwakke plekken aan het
licht.
De rechterlijke organisatie van Nederland is geregeld in een wet van 1835 die elke
provincie, behalve Drenthe, in principe een gerechtshof toekent.212 De herziene grondwet
splitst Holland in tweeën en erkent Limburg als een nieuwe provincie. De consequentie is,
althans volgens de regering, dat Noord-Holland en Limburg een eigen hof dienen te krijgen.
De eigenlijke vraag die de Kamer moet beantwoorden, is, of zich nu de gelegenheid aandient
om de beruchte ineffectiviteit van de bestaande rechterlijke organisatie met de bijbehorende
geldverspilling een halt toe te roepen door het aantal niet uit te breiden. De echte vraag is nog
moeilijker te beantwoorden: is het aan de twee provincies uit te leggen dat zij geen
gerechtshof in hun hoofdsteden hebben? Het feit dat Amsterdam compensatie ‘eist’ voor het
verlies van de criminele rechtbank en dat in de nieuwe provincie Limburg het separatisme op
de loer ligt, maakt de vraag nog ingewikkelder.
De Man (uit Gelderland) slaat de spijker op de kop als hij de voorstanders verwijt dat ‘elke
fractie van het Koningrijk, met den naam van Provincie prijkend, en daarom alleen, een Hof
[wil] bezitten’.213 Dit zou op andere momenten heftige reacties uitgelokt hebben, maar nu niet.
De voorstanders beseffen dat voorzichtigheid geboden is om de buit binnen te kunnen halen.
Ze hebben niet veel meer in te brengen dan dat het afgesproken is (Modderman), dat een
goede rechtspraak veel personeel nodig heeft (Van Panhuys) en dat de nieuwe wet nog te kort
in werking is om die goed te kunnen beoordelen (De Jonge van Campensnieuwland. die
optreedt als commissaris van de regering). De stemmingen zijn niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar. Met 37 stemmen voor en 15 tegen krijgt Noord-Holland zijn hof,214 terwijl Limburg
dat bereikt met 46 stemmen voor en slechts 6 tegen.
Helemaal rimpelloos verloopt de rechterlijke integratie van Limburg niet. Een eerste,
gebrekkige indeling in arrondissementen verwerpt de Kamer met 3 stemmen voor en 50 tegen,
212

Verburg, Geschiedenis, 193. Dit is een ruime uitleg van de grondwet die de wetgever de bevoegdheid toekent om
daar van af te wijken. Er bestaat overigens grote onvrede over de gebrekkige effectiviteit van de wet van 1835.
Pieterman, De plaats van de rechter, 79-81, heeft niet zozeer oog voor de gebrekkige kanten maar ziet deze wet als
een bevestiging van de provinciale aristocratische macht tegenover de opkomende burgerij.
213
Handelingen 1840-1841, 177. Van Rechteren hekelt de kostbare omslag van al die hoven. Nederland zal op een
bevolking van 2,8 miljoen 11 hoven hebben, met ‘11 presidenten, 11 vice-presidenten, 11 procureurs-generaal, 11
advocaten-generaal en 81 raadsheeren, 11 griffiers en 20 substituut-griffiers’ die alle een aanzienlijke bezoldiging
ontvangen. Verburg haalt in zijn Geschiedenis, 232, het Weekblad van het regt aan waarin ‘de provinciale hoven
schamper als «hofjes» aangeduid’ worden.
214
‘Tegen stemden de heeren: Van Rechteren, De Man, Gouverneur, Van Goltstijn, Wijnaendts, Van Heloma, Junius
van Hemert, Van Nes, Repelaer, Van Dam van Isselt, Verwey Mejan, De Backer, Van Hoorn van Burgh, Luzac en
Bruce’. Handelingen 1840-1841, 184.
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omdat het, volgens Bruce, ‘waarlijk voorzigtiger is om het ontwerp af te stemmen’.215 Een
verbeterd voorstel krijgt op 30 augustus unanieme instemming.
Een ander voorbeeld van provincialisme doet zich voor op 5 juli 1842. Op die dag
stemmen twaalf leden tegen het ontwerp dat een belasting op runderen regelt; acht zijn er
afkomstig uit Zuid-Holland, twee uit Noord-Holland en verder uit Gelderland en Groningen
elk één.
Het ontwerp regelt de vergoeding van de overheid aan boeren die te kampen hebben met
een besmettelijke longziekte onder hun vee.216 De kosten van de sterfte en het preventieve
ruimen om verspreiding te voorkomen, liepen in het verleden zo hoog op dat het bestaande
Fonds voor den Landbouw te kort schoot. Om die reden is er in mei 1840 een wet
aangenomen die de vergoeding beperkte tot eenderde deel van de verloren waarde. Dit blijkt
niet afdoende, zodat de regering nu voorstelt om de vergoeding verder te beperken tot een
tegemoetkoming voor vee dat geruimd moet worden. De vraag is of het Fonds belastinggeld
mag gebruiken ter ondersteuning van de boeren in het geval van veesterfte of moet het zich
beperken tot het vergoeden van preventief geruimd vee. Gevers van Endegeest, uit ZuidHolland, is niet alleen een groot kenner maar ook een fervent voorstander van het bestaande
systeem. Luzac, ook uit Zuid-Holland, ziet de nadelen. Het Fonds is nu uitgeput ten gunste
van het gewest waar de ziekte het meest woedt: Zuid-Holland.217 Op het moment dat de ziekte
elders de kop op steekt, is de kas leeg en zullen de boeren het daar zonder steun moeten doen.
‘Jegens de andere Gewesten zou men zoo doende hoogst onbillijk handelen’ en daarom stemt
hij voor het ontwerp.218 Iedereen begrijpt dat er ingegrepen moet worden. Luzac erkent dat
openlijk, maar zijn Hollandse medeleden doen er het zwijgen toe om de schade voor hun
provincie te beperken. Het helpt niet: de ruime meerderheid aanvaardt de wet met 32 stemmen
voor en 12 tegen. Als de belangen van de eigen provincie op het spel staan, lijkt dat belang te
prevaleren boven het nationale.
i Het sluitstuk van de periode 1839-1842: het herziene reglement van orde
De meeste vergadertijd in deze zitting besteedt de Kamer aan de herziening van het reglement
van orde dat zij na een lange voorbereiding op 1 juli 1842 vaststelt. Daar is alle aanleiding toe.
Het oude, summiere reglement van 1815, dat sinds de invoering alleen op enkele details was
gewijzigd, voldoet niet meer. Aansluitend aan de grondwetsherziening van 1840 benoemt de
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Ibidem, 194.
Het valt op hoe weinig er over dit probleem in de literatuur te vinden is. Van Zanden noemt het bijvoorbeeld in
zijn standaardwerk De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914,
niet. Bij Sneller, Nederlandse landbouw, 352, komt alleen de opmerking voor dat het Fonds voor de Landbouw ‘bij de
bestrijding van de longziekte in 1849 (...) geheel uitgeput [werd] en daarna opgeheven.’ In de Kroniek van een Friese
boer, 293, komt de ziekte één keer voor. Op 24 maart 1842 schrijft Hellema in zijn dagboek: ‘De longziekte deze
jaren in andere provintiën, vooral in Holland een menigte beesten wegrukkende (...) heeft deze provincie tot nog toe
gespaard’. Zie ook: Tippe, Een echte Overijsselschman, 245.
217
Van Hoorn van Burgh noemt in zijn toespraak de aantallen runderen die in Zuid-Holland in vier jaar gestorven zijn
aan de longziekte. Het gaat om bijna 52.000 dieren.
218
Handelingen 1840-1841, 196.
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voorzitter op voorstel van Van Rappard op 27 oktober 1840 een commissie met Van Rappard,
Luzac, Van Akerlaken, Snouck Hurgronje, Star Busmann en Van Dam van Isselt.219
Luzac stelt namens de commissie een lijst op met 29 punten uit het bestaande reglement
die voor verbetering vatbaar zijn. Op 31 mei komt die lijst in bespreking en stemt de Kamer
over elk punt. Belangrijk zijn:
‘7°. Zullen er bepalingen in het Reglement worden opgenomen, betrekkelijk het amendeeren
der wetten?
Ontkennend beantwoord met 42 tegen 3 stemmen.
20°. Zal bij mededeelingen, welke de Hoofden der Departementen van algemeen Bestuur
wenschen te doen, vooraf door de meerderheid het geheim opgelegd kunnen worden?
Ontkennend beantwoord met 39 tegen 11 stemmen.
25°. Zal over het antwoord op de Troonrede in het openbaar of in Comité-generaal worden
beraadslaagd?
In laatstgenoemden zin beslist met 20 tegen 17 stemmen.’220
De Kamer heeft dan wel grote stappen gezet in zelfstandig optreden ten opzichte van de
regering, maar het recht van amendement, het eigenmachtig veranderingen aanbrengen in de
wetsvoorstellen van de regering, is duidelijk nog een brug te ver. Van Rechteren bepleit het
met kracht, maar volgens de gematigde Van Rappard is de regering, na amendering van een
voorstel, niet meer de eigenaar.221 De overgrote meerderheid is het daar op dit moment nog
mee eens.
Het allergrootste knelpunt is de gebrekkige manier van onderzoek van wetsontwerpen. De
praktijk is dat afdelingen de ontwerpen onderzoeken en een proces-verbaal schrijven die de
centrale afdeling integraal meedeelt aan de regering. Deze verslagen veroorzaken daar,
volgens Luzac, ‘eene Babilonische verwarring’, omdat de betreffende minister maar moet
raden hoeveel leden er schuil gaan achter een bepaalde kritische opmerking.222 Na meerdere
conferenties tussen één of meer ministers en de centrale afdeling, en soms zelfs de Kamer in
comité-generaal, met memories en wijzigingsvoorstellen, volgt het eindverslag dat niet meer
is dan een bundeling van de stukken en ingediende, individuele nota’s.223
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De werkzaamheden duren zo lang dat een jaar later een herbenoeming volgt. Van Dam van Isselt is voorzitter en
de griffier fungeert als secretaris.
220
Handelingen 1841-1842, 75.
221
De Handelingen doen nauwkeurig verslag hoe de artikelen van het voorgestelde ontwerp worden goedgekeurd of
veranderd, maar wie hebben gesproken en wat ze hebben gezegd, blijft in het midden. Zie ook: Van den Berg e.a., De
eerste honderdvijftig jaar, 304. Hun formulering suggereert dat het voorstel uitsluitend afkomstig is van Van Hall.
Dat doet te kort aan de liberalen en hun bondgenoten uit het midden die het recht node missen.
222
Tijdens de behandeling van het nieuwe reglement van orde op 24 april 1849 is het nog steeds een groot probleem.
Duymaer van Twist meldt dat ooit iemand in één verslag 23 verschillende aanduidingen voor de meerderheid heeft
aangetroffen. Enkele voorbeelden: ‘enige leden stelden dat.., voorgaande wordt niet algemeen gedeeld.., vele leden
achtten.., niet weinigen zijn het.., de meerderheid...’ of zelfs ‘de overgrote meerderheid...’ Handelingen 1849, 350351.
223
Volgens Van Rechteren is deze manier van werken ‘intrigues van allerlei aard bevorderlijk en aan dezelve hebben
wij veel ellende en verkeerdheid te danken’. Dit citaat en het vorige is afkomstig uit een briefwisseling tussen Luzac
en Van Rechteren, aangehaald in Handelingen 1841-1842, 72.
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De afsluitende, openbare beraadslaging is vaak een obligate vertoning. Luzac, de spilfiguur
van de herziening, beschrijft die, met enige liberale vooringenomenheid, zo:
‘Er hebben (...) geen discussiën in den waren zin des woords plaats. Laten wij het toch, onder
ons, erkennen, dat bij die openbare vergaderingen slechts eene vertooning aan de Natie
gegeven wordt, bij welke sommigen de rol, die zij den Volke willen meedeelen, uit den zak
halen, en met of zonder kracht en klem voorlezen; terwijl anderen hetgeen zij vermeenen te
moeten bekend maken, goed of kwaad uit het hoofd voordragen.’224
De commissie heeft drie opties ter verbetering opgesteld, waarvan de Kamer de tweede kiest.
Voortaan schrijft de centrale afdeling nog maar één verslag met een bespreking van het
integrale ontwerp en een overzicht van de vragen en voorgestelde verbeteringen. De
afdelingen bespreken dit overzicht en stemmen erover.225 Hoe goedbedoeld deze aanpak ook
is, hij blijkt niet te werken. Ongeveer een jaar later schrijft Luzac er een kritisch rapport over
en op 24 november 1844 benoemt de Kamer een nieuwe commissie om het reglement te
herzien.
Het gemoderniseerde reglement kent veel kleine verbeteringen. Het maakt een eind aan het
gedoe over het al dan niet meetellen van onjuist ingevulde stembriefjes die voortaan van het
totaal worden afgetrokken226 Het wordt eenvoudiger om de geheimhouding in comité-generaal
op te heffen en de ministers kunnen niet meer vooraf geheimhouding opleggen.227 Het recht
van amendement redt het niet, al is (en was!) de wetgevingsprocedure een bewijs van de grote
maar onvoorspelbare invloed van de Kamer op de inhoud van de wetsvoorstellen. De keuze
voor één verslag met een overzicht van vraagpunten en voorgestelde verbeteringen is bedoeld
om die invloed te expliciteren en te vergroten.
Luzac functioneert tijdens de herziening als het reglementaire geweten van de Kamer. Hij
hanteert een duidelijk liberaal-constitutioneel ideaal, zonder zich te vervreemden van de
meerderheid. Daarmee levert hij als een van de belangrijke prominenten niet alleen een
belangrijke bijdrage aan het herziene reglement, maar ook aan de voortdurende integratie van
de liberale oppositie in het geheel van de Kamer.228
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Ibidem, 73. Het beeld is helder, maar hij doet de Kamer hiermee niet helemaal recht. Overigens heeft Boogman dit
beeld gebruikt zonder de herkomst te vermelden. Rondom 1848, 28.
225
Handelingen 1841-1842, bijlage III-8, 52.
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Tijdens vrijwel elke periodieke verkiezing voor de Tweede Kamer ontstaan hierover moeilijkheden. De
Provinciale Staten hanteren hiervoor verschillende regels die heel regelmatig tot onduidelijkheden leiden. De nieuwe
bepaling in het Kamerreglement lost dit, zoals de Kamer spoedig zal ontdekken, niet op.
227
De Handelingen doen wel nauwkeurig verslag hoe de artikelen van het voorgestelde ontwerp worden goedgekeurd
of veranderd, maar wie hebben gesproken en wat ze hebben gezegd, blijft achterwege. Gelukkig heeft Van Rappard
over de totstandkoming van het nieuwe reglement een verslag gemaakt, waarin hij de belangrijkste wijzigingen
opsomt en waaruit de gang van zaken nog enigszins is te destilleren. Ibidem, 48-55.
228
De waardering voor het nieuwe reglement is heel verschillend. Van Rappard is positief als hij schrijft dat ‘de zucht
van U Edel Mogenden, om binnen den kring, ons door de Grondwet aangewezen, werkelijk nuttig aan het Vaderland
te zijn’, tijdens elke bijeenkomst zichtbaar is geweest, Ibidem, 54. Die waardering kan De Bosch Kemper in
Geschiedenis IV, 86, niet opbrengen. De hele herziening wordt afgedaan in twee zinnen: ‘Voor het overige werd in
deze zitting aangenomen een nieuw reglement van orde. Er was iets verbeterd, maar de meest afdoende
verbeteringen kwamen niet tot stand’. Pippel is in Het reglement van orde, prozaïscher en positiever. Van Vree
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v Conclusie
In 1840 heeft de Tweede Kamer zich nog maar enkele maanden ontworsteld aan het ‘dictatuur
van vertrouwen’ die een decennium geduurd heeft. De grondwetsherziening komt niet
onverwacht, maar de Kamer is onvoorbereid en de regering onwillig om leiding te geven aan
substantiële veranderingen. Desondanks is de Kamer in staat om de regering tot vergaande
concessies te dwingen die de verhouding tussen beiden blijvend veranderen. Hoe dat is
gebeurd en hoe vervolgens de verhouding tussen Kamer en regering wijzigt, zijn de
belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk.
De eerste bevinding betreft het optreden van prominente Kamerleden. Zij nemen de Kamer
letterlijk op sleeptouw in hun succesvolle kruistocht om de ministeriële verantwoordelijkheid
in de grondwet te krijgen. Hoewel hierover de nodige onduidelijkheid bestaat, is het daaraan
gekoppelde contraseign de garantie dat het niet bij een loos gebaar blijft. Dat verder het
toezicht op het financiële beheer na de jaren van volharding aanzienlijk wordt aangescherpt, is
zo onvermijdelijk, dat de vastlegging ervan nauwelijks bijzonder te noemen is. De
prominenten, waarin een nieuwe generatie Kamerleden aantreedt, zijn geen incident; zij
maken hun positie tijdens de begrotingsdebatten en vooral tijdens de belangrijke
beraadslaging over het adres van Lipman en de Luxemburgse kwestie meer dan waar. Het
nieuwe elan dat hierdoor ontstaan is, blijkt echter zijn grenzen te hebben.
De eerste grens is de ongelijkheid in constitutionele en politieke ontwikkeling in de Kamer.
Het bestaan van een invloedrijk en gezaghebbende kring van prominenten is evident, maar er
is een aanzienlijke meerderheid voor wie de eigen overtuiging, op vrijwel alle terreinen die
niet met het verscherpte financiële toezicht te maken hebben, inhoudt dat zij geen haast wil
maken met de constitutionele groei van de Kamer. De tweede grens is dat deze ongelijkheid in
de regering ministens zo sterk is. Rochussen en Schimmelpenninck van der Oye zijn feitelijk
de enige witten raven temidden van ministers die, als ze al geneigd zijn, zoals minister Van
Huyssen van Kattendijke, om mee te doen, vooral wijzen op hun welwillendheid.
De analyses van het stemgedrag, de tweede bevinding van dit hoofdstuk, maken
nauwkeurig duidelijk hoe het met de steun aan de regering gesteld is en wat daarin tijdens de
twee zittingen van 1840-1842 verandert. In beide jaren stemt de Kamer volgens één,
financieel-oppositionele dimensie. In 1840-1841 is de Kamer nog verdeeld, niet in partijen of
blokken, maar in een veelheid aan individuen die zich alleen bij financiële ontwerpen
aaneensluiten tot een herkenbare oppositie. Dit verandert in de analyse van 1841-1842.
Ondanks het ontbreken van 13 begrotingswetten neemt het alleen maar stemmen naar
individuele overtuiging af en profileert zich de oppositie verder. Een klein, maar prominent
deel met tien leden verbindt het ongeduld over de sanering van de financiën met
constitutionele bezwaren.

interpreteert het nieuwe reglement ‘als een versnelling in een proces van formalisering van het parlementaire gedrag’,
Nederland als vergaderland, 200.
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2 Financiële perikelen: de zittingen van 1842 tot 1844
i Introductie
‘Wanneer wij ons herinneren, hoe diep wij gezonken zijn door gelooven, hopen en
vertrouwen, dan kan ons wel niet ten kwade worden geduid, dat wij thans willen zien en
kennen en weten, en dat wij ons alleen voor het tegenwoordig ontwerp kunnen verklaren,
wanneer alle twijfelingen zullen zijn opgelost, wanneer alle bedenkingen en bezwaren zullen
zijn vervallen. Waarheid en regt zijn geene vraagpunten van chronologie, en de waarde eener
berekening hangt niet af van de hand die de cijfers stelde’.1
Het is woensdag 24 mei 1843, de tweede dag van het debat over het wetsontwerp van
Rochussen tot sanering van de staatsschuld, en Verweij Mejan is aan het woord. Wat hij zegt,
is een uiting van het groeiend zelfbewustzijn van de Tweede Kamer tegenover de regering.
Twijfels over het ontwerp zijn er te over en de meerderheid van de Kamer is niet bereid die in
goed vertrouwen op de minister te accepteren. Of, zoals Van Heloma het zegt, ‘door een
onbepaald vertrouwen mag hij zich niet laten wegslepen’.2 De Tweede Kamer verwerpt de wet
met 30 tegen 24 stemmen en de gewaardeerde minister Rochussen neemt ontslag. Hoezeer
Rochuussen ook het respect heeft, volgens Van Nes ‘schiet er [na een dergelijke nederlaag]
derhalve niet anders over dan plaats te maken voor een opvolger, die het geluk moge hebben
den bijval van U Edel Mogenden te verkrijgen’.3 De financiële situatie is op dat moment heel
complex en hoe de oplossing eruit moet zien, is de meerderheid nog niet duidelijk, maar dat
wil niet zeggen dat de Kamer een onacceptabel voorstel goedkeurt.
De sanering van de overheidsfinanciën is de allergrootste zorg die de Tweede Kamer tijdens
de zittingen van 1842 tot 1844 bezighoudt. Eerst buigt zij zich over het ontwerp van
Rochussen en een jaar later, na zijn aftreden als verder uitstel vrijwel uitgesloten is, over het
pakket van zes wetten van Van Hall. De Kamer ziet op dat moment geen andere mogelijkheid
meer dan aanvaarding. Deze minister heeft eerder al zijn ontwerp op het ontslag van
rechterlijke ambtenaren en van de leden van het openbaar ministerie binnengehaald en een
controversieel voorstel over de vermindering van het aantal gerechtshoven niet onverwacht
zien sneuvelen. Het traktaat met België, dat ook in deze periode in behandeling komt, roept
heftige reacties op maar aanvaarding is onvermijdelijk omdat de financiën die het oplevert
niet gemist kunnen worden. Tot slot behandelt de Tweede Kamer van 26 september tot 5
oktober 1843 de tweejaarlijkse begroting voor 1844 en 1845.

1

Handelingen 1842-1843, 294.
Ibidem, 273.
3
Ibidem, 400.
2
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ii De Tweede Kamer van 1842 tot 1844
Na de opening van de zitting door de koning op 17 oktober 1842 vergadert de Tweede Kamer
de volgende dag voor de eerste keer tijdens de zitting van 1842-1843.4 De jaarlijkse
verkiezing van eenderde deel betekent het afscheid van negen onopvallende personen die
voornamelijk gezwegen hebben.5 Op 6 juni 1843 treedt het nieuwe lid Vegelin van
Claerbergen al weer af en op 9 juli overlijdt Van Tuyll van Serooskerken van Heeze. De
nieuwe leden zijn, op de oud-minister (en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië) Van
den Bosch na, allen nieuwelingen met onder meer Boreel van Hogelanden, Cost Jordens, De
Jong van Beek en Donk (de enige protestantse vertegenwoordiger van bezuiden de grote
rivieren), L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt en Scheers van Harencarspel.6 Aftredend voorzitter
Van Dam van Isselt draagt op 20 oktober de voorzittershamer over aan Gevers van Endegeest
die in zijn aanvaardingsrede het nieuwe reglement van orde memoreert, dat ‘den loop onzer
werkzaamheden [zal] besturen’.7 Op de griffie maakt de oudgediende J.L.W. de Geer van
Jutphaas die naar de Eerste Kamer verhuist, plaats voor A.J. van der Heim, tot dan griffier van
de Staten van Holland.
De regering komt het jaar niet zonder kleerscheuren door. Als eerste neemt minister van
Financiën Rochussen ontslag na de verwerping op 27 mei 1843 van zijn wetsontwerp tot
sanering van de staatsschuld.8 Dit is een grote aderlating omdat Rochussen in de drie jaar van
zijn ministerschap niet alleen het vertrouwen van Kamer na de afgang van 1839 heeft
teruggewonnen, maar ook samen met haar de herziene grondwet in werking heeft gebracht.
Zijn opvolger Van der Heim van Duivendijke is een bijzonder kort ministerieel leven
beschoren.9 Als tijdens het onderzoek in de afdelingen blijkt dat zijn voorstel tot invoering
van een belasting op vaste goederen, renten en ambten onvoldoende steun krijgt, neemt hij op
22 september ontslag. Zijn opvolger ad interim is de minister van Justitie Van Hall. Op
Buitenlandse Zaken legt Huyssen van Kattendijke op 21 september 1843 zijn ambt neer. Ook
voor hem is niet direct een opvolger beschikbaar: Schimmelpenninck van der Oye van
Binnenlandse Zaken neemt het departement tot het eind van de zitting waar. Het verloop
onder de bewindspersonen is een teken aan de wand. Het is voor de koning een steeds grotere
opgave om geschikte mensen te vinden die de strijd aan willen gaan met de kritische pers en
een assertieve Kamer.10
4

Zie de bestanden TK cies-spreken-stemmen 42-43.ods, TK cies-spreken-stemmen 43-44.ods, TK Toelichting
cies-spreken-stemmen 42-43.pdf en TK Toelichting cies-spreken-stemmen 43-44.pdf op DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
5
De afgetreden leden zijn: Binkes, Collot d'Escury, Dijckmeester, Frets, Junius van Hemert, Van Meeuwen,
Sandberg, Van den Velden en Van Welderen Rengers. Alleen Frets en Junius van Hemert hebben af en toe
gesproken.
6
De overige nieuwe leden zijn: Brouwer, Menso, Nederburgh, en Telting.
7
Naast Gevers van Endegeest had de Kamer twee dagen eerder Luyben op de tweede en Van Dam van Isselt, als blijk
van waardering, op de derde plaats van de voordracht geplaatst.
8
Koning Willem II verleent per koninklijk besluit op 14 juni het ontslag dat op 25 juni 1843 in zal gaan. Op dezelfde
dag van de ontslagverlening benoemt de koning hem tot gezant en gevolmachtigd minister in Brussel.
9
Het ministerschap weegt hem zwaar. Volgens Van Zanten, Willem II, 464, overweegt de minister gedurende de
enkele maanden van zijn ambt meer dan eens een eind aan zijn leven te maken.
10
Van Zanten, Willem II, 406, schrijft: ‘De bezuinigingen en tekorten op de begroting, de strafrechtelijke ministeriële
verantwoordelijkheid en het groeiende politieke bewustzijn in het parlement en de drukpers maakten het
ministersambt zwaar’. Zie voor de gevolgen op de buitenlands politiek: Wels, Aloofness and neutrality, 44.
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Prominente Kamerleden manifesteren zich als voorzitter, als spreker en, nu het nieuwe
reglement van orde van kracht is, als lid van de commissies van rapporteurs voor het
onderzoek van wetsvoorstellen. Het gaat om deze leden:
Tabel 1: Kamerleden die tijdens de zittingen van 1842 tot 1844 voorgedragen of gekozen zijn
voor voorzitterschappen, inclusief het aantal keren van voordracht of verkiezing11
Voordracht (afdelings-)voorzitter ‘42-‘43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gevers van Endegeest, D.Th.
Luzac, L.C.
Nes van Meerkerk, J.G. van (knt)
Rappard, W.L.F.Ch. van
Bruce, G.I.
Luyben, J.L.A.
Verweij Mejan, G.W.
Backer, H.
Goltstein, J.K. van
Man, M.J. de
Tromp, T.S.
Akerlaken, P. van
Bosch, J. van den (n)
Dam van Isselt, E.W. van
Corver Hooft, J.

Idem ‘43-‘44
vz
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1

Luyben, J.L.A.
Bruce, G.I.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Dam van Isselt, E.W. van
Luzac, L.C.
Rappard, W.L.F.Ch. van (knt)
Backer, H.
Goltstein, J.K. van
Man, M.J. de
Verweij Mejan, G.W.
Akerlaken, P. van,
Faber van Riemsdijk, J.C. (n)
Luyben, J.L.A.
Mutsaers, J.A.
Nedermeijer van R., J.Th.H.

vz
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

De meest invloedrijke mannen in deze periode zijn: Luzac, Bruce, Van Rappard, Backer (die
heel weinig spreekt), Van Goltstein, De Man, Verweij Mejan, Van Akerlaken en Luyben. De
gerespecteerde Van Nes keert na de zitting van 1842-1843 niet meer terug. Van Dam van
Isselt maakt zijn eigen keuzes. Hij spreekt graag maar het minder opvallende werk in de
commissies heeft minder zijn belangstelling.12 In hun kielzog volgen, ook vanuit onderstaande
tabellen, Duymaer van Twist, Nedermeijer van Rosenthal, Gevers van Endegeest, Van
Rijckevorsel, Faber van Riemsdijk en Schooneveld. Opvallend is de grote mate van
continuïteit met de zittingen van 1840 tot 1842. Een aantal prominenten, zoals
Schimmelpenninck van der Oye, De Jonge van Campensnieuwland en Van Nes, ontbreekt
omdat zij de Kamer verlaten heeft. De anderen uit de eerdere periode weten zich zonder meer
te handhaven.
Van den Bosch, een man met een naam, krijgt bij zijn intrede onmiddellijk krediet, maar
maakt dat niet waar. In de tweede kolom komt hij niet meer voor. Daar presenteert zich wel de
nieuwkomer Faber van Riemsdijk.

11

De aanduiding (knt) betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de zitting niet meer
terugkeert. (n) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft.
12
Van Gils is in ‘Een winderig heerschap’, 103-113, heel kritisch over het extraverte en onvoorspelbare gedrag van
Van Dam. Van Welderen Rengers is milder met zijn typering dat Van Dam een ‘geestdriftvolle, bezielde
vertegenwoordiger’ is. Zie ook: Aerts, ‘Emotie in de politiek’, 15.
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Tabel 2: Kamerleden die in de periode 1842 tot 1844 deelnemen aan de debatten, inclusief het
aantal deelnames
Deelname aan debatten ‘42-‘43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Luzac, L.C.
Goltstein, J.K. van
Dam van Isselt, E.W. van
Bruce, G.I.
Man, M.J. de
Rechteren van A., J.H. van
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Tex, C.A. den
Verweij Mejan, G.W.
Nes van Meerkerk, J.G. van (knt)
Panhuys, J.E. van
Schooneveld, P.C.
Uytwerf Sterling, J.J.
Luyben, J.L.A.

Idem ‘43-‘44
33
32
26
25
22
22
21
19
19
19
18
17
17
17
15

Dam van Isselt, E.W. van
Goltstein, J.K. van
Luzac, L.C.
Bruce, G.I.
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Panhuys, J.E. van
Rappard, W.L.F.Ch. van
Duymaer van Twist, A.J. (n)
Gevers van Endegeest, D.Th.
Rijckevorsel Hzn., A. van (knt)
Schooneveld, P.C.
Tex, C.A. den
Verweij Mejan, G.W.
Man, M.J. de
Faber van Riemsdijk, J.C. (n)

18
18
17
16
14
10
10
9
9
9
9
9
9
8
6

Invloedrijke Kamerleden die het vertrouwen hebben van hun medeleden voeren ook vaak het
woord. De congruentie met de tabel met de voorzitters is groot. Uitzonderingen zijn in de
eerste kolom Van Rechteren en in de tweede de nieuwkomer Duymaer van Twist en verder
Backer, Van Rijckevorsel en Den Tex.
Tabel 3: Kamerleden die in de periode 1842 tot 1844 lid zijn van de commissies van
rapporteurs, inclusief het aantal lidmaatschappen
Commissies van rapporteurs ‘42-‘43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Goltstein, J.K. van
Verweij Mejan, G.W.
Luzac, L.C.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Akerlaken, P. van
Bruce, G.I.
Bosch, J. van den (n)
Enschedé, J.
Kniphorst, G.
Man, M.J. de
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Panhuys, J.E. van
Rijckevorsel Hzn. A. van
Schooneveld, P.C.
Uytwerf Sterling, J.J.

Idem ‘43-‘44
9
9
8
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Akerlaken, P. van,
Tromp, T.S.
Faber van Riemsdijk, J.C. (n)
Brouwer, S.
Panhuys, J.E. van
Goltstein, J.K. van
Uytwerf Sterling, J.J.
Cost Jordens, W.H.
Rijckevorsel Hzn., A. van (knt)
Bruce, G.I.
Buma, W.B. (knt)
Rappard, W.L.F.Ch. van (knt)
Star Busmann, C.
Dam van Isselt, E.W. van
Enschedé, J.

12
10
9
8
8
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2

Invloedrijk zijn betekent dat de bekende namen overal bij betrokken zijn. Wel is het zo dat in
de commissies van rapporteurs ook leden zitten met grote kennis van zaken, ijverig maar met
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minder geldingsdrang in het openbaar of met minder vaardigheden om de Kamer of een
afdeling te leiden. Het zijn Enschedé, Uytwerf Sterling,Tromp, Brouwer en Cost Jordens, op
enige afstand gevolgd door Kniphorst en Buma.
iii Analyse van het stemgedrag
De twee zittingen van 1842 tot 1844 worden beheerst door de zorgen over de begroting en de
staatsschuld. Een begroting bestaat uit veertien ontwerpen en evenveel stemmingen, de
staatsschuld uit respectievelijk één (het ontwerp van Rochussen) en zes (het pakket van Van
Hall).13 Daarnaast is het de vraag wat de invloed is van de stemmingen over het traktaat met
België en de bezuinigingen op de rechterlijke organisatie op de stemanalyse.
De Tweede Kamer is in de periode van 1840 tot 1842 steeds ongeduldiger geworden. Dat
heeft invloed op de omvang en samenstelling van de oppositie. Verder neemt het boegbeeld
van de eerste jaren, Rochussen, ontslag en treedt Van Hall aan als zijn opvolger. De nieuwe
minister is een bedrevener politicus maar ook iemand die, soms volstrekt onnodig, weerstand
oproept. Het is de vraag of deze verschillen in de analyses zichtbaar zijn.
Tijdens de zitting van 1842-1843 is er over 40 regeringsvoorstelling gestemd. Meerdere
Kamerleden stemmen regelmatig naar eigen inzicht, zodat het noodzakelijk is om de
stemmingen 2, 3, 8, 11, 16, 26, 29, 31, 32, 35 en 40 te verwijderen om na te gaan of het hierbij
gaat om een tweede dimensie, een tweede tegenstelling die de Kamer verdeelt. Dat is bij de
stemmingen 8, 16, 29, 35 en 40 inderdaad het geval. Die voldoen aan de vereiste
Cr = 1 – 0,95. Unanieme stemmingen zijn weggelaten. Van der Gronden, De Jong van Beek
en Donk, Telting, Van Tuyll van Serooskerken van Heeze en Vegelin van Claerbergen zijn
niet opgenomen omdat ze aan te weinig stemmingen deelgenomen hebben. De namen van een
aantal leden zijn verkort.

13

Zie pagina 166, voetnoot 4; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 449.
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Tabel 4: Uitslagen van 22 van de 40 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1842-1843

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1842-1843
Goltstein, J.K. van
Rechteren van A., J.H. van
Bruce, G.I.
Sasse van Y., L.F.J.J.J. van
Nagell van A., Ch.J.A. van
Anemaet, S.H.
Luzac, L.C.
Heloma, N. van
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Warin, A.
Cost Jordens, W.H.
Panhuys, J.E. van
Man, M.J. de
Tromp, T.S.
Verweij Mejan, G.W.
Brouwer, S.
Star Busmann, C.
Boreel van Hogelanden, W.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Michiels van V., A.H.Th.
Petit, P.M.J.F.
Schooneveld, P.C.
Modderman, H.J.H.
Rijckevorsel Hzn., A. van
Scheers van Harencarspel, R.
Gouverneur, P.
Romme, R.P.
Mutsaers, J.A.
Luyben, J.L.A.
Nes van Meerkerk, J.G. van
Bosch, J. van den
Tex, C.A. den
Rappard, W.L.F.Ch. van
Corver Hooft, J.
Buma, W.B.
Nederburgh, C.B.
Gockinga, J.
Dam van Isselt, E.W. van
Backer, J. de
Hooft Jzn., D.
Enschedé, J.
Menso, H.
Uytwerf Sterling, J.J.
Backer, H.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Heeckeren van B., W.R. van
Hinlópen, J.G.
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
Ingenhousz, A.J.
Repelaer van M., O.
Snouck Hurgronje, J.L.
Akerlaken, P. van
Druyvesteyn,F.C.W.
Kniphorst, G.
Bleyswijk, H.A. van
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+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
a
+
a
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
a
+
a
+
a
a
a
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
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7
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
+
a
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
a
a
a
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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38
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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stemmingen
37 21 25 30
- + - - - - - - - - a + - + - - + - - + - - - - - + - + a - + - - + - - + - - + - - + + - + a + + a + +
- + + +
+ + + +
+ a + +
+ + + +
- a + +
+ - + +
- + + +
+ + + +
+ + + +
+ a + + a + +
+ a + +
+ + a +
+ + + a
+ + + +
+ + + +
- a a +
+ - + + + - +
+ a - +
+ + + +
+ + - a
+ a + + + + +
+ + + +
+ + + +
+ + a +
+ + + +
+ a + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + a +
+ + - +
+ + + +
37 21 25 30

27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27

23
a
a
+
+
a
+
+
+
+
+
a
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
23

39
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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a
a
+
a
a
+
+
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
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28
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
28

36
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
36

34
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
34

19
a
a
a
a
a
+
a
a
a
+
+
a
a
a
+
+
+
+
19

18
a
+
+
a
a
a
a
+
a
a
a
a
a
a
+
+
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De analyse vertoont één overtuigende dimensie, één overheersende tegenstelling die het
stemgedrag bepaalt. Aangezien alle stemmingen vanaf 27 over begrotingshoofdstukken gaan,
is het een financieel-oppositionele tegenstelling.
Stemming 27 (algemene beraadslaging en Huis des Konings) is de sleutelstemming. Het
zijn echt algemene beschouwingen, waarin het beleid van de regering en het functioneren van
de Kamer grondig aan de orde komen. De 24 tegenstemmen tegen dit hoofdstuk zijn het
bewijs van een overtuigde oppositie tegen de weigerachtige regering. Het is de groep van Van
Goltstein (1) tot Schooneveld (22) en Van den Bosch (31), Corver Hooft (34) en Van Dam
van Isselt (38).
Hoe verder naar links vanaf stemming 27 in de tabel, hoe overtuigder en kleiner de
oppositie wordt. De eerste links van 27 is 30 (Justitie). Hier is de noemer niet aan te wijzen.
Het gaat bij de meeste sprekers over onvoldoende bezuinigingen op het departement.
Waarschijnlijk speelt de teleurstelling over de eerdere aanvaarding van de hoofdstukken I
(Huis des Konings) en III (Buitenlandse Zaken) een rol. Het is geen verrassing dat
tegenstanders van de regering nu tegenstemmen. De tweede links van 27, stemming 25, betreft
de afsluitende wettelijke regeling van het opgeheven fonds van de gevangenissen. De twee
sprekers De Man (13) en Bruce (3) zijn het eens met de opheffing, maar zij keren zich tegen
het overbrengen van het restant van het geld op de lopende rekening. Dat hoort gevoegd te
worden bij de achterstand. Het betreft dus hier een kwestie van het financiële beheer. Bij de
volgende twee stemmingen 38 (Koloniën) en 37 (Oorlog) is de oppositie unaniem. Bij
Koloniën onderstrepen de tegenstanders nogmaals hun afkeer van het beheer. De
monopoliepositie van de Handel-Maatschappij en het door hen gewraakte artikel 59 van de
Grondwet, dat volgens minister Baud geen inmenging in het koloniale beheer toestaat, zijn de
struikelblokken. In het geval van Oorlog is er te weinig of verkeerd bezuinigd. De
tegenstemmers grijpen het dure leger aan om de absolute noodzaak tot bezuinigingen te
benadrukken.
Ter rechterzijde van stemming 27 nemen de tegenstemmers met regelmatige aantallen toe.
Bij 23 (scheepssoldijen) betreft het de vraag aan welk dienstjaar de scheepsoldijen, die vaak
over meerdere jaren uitbetaald worden, toegekend moeten worden. De tegenstanders vrezen
vermenging van dienstjaren, een van de kapitale zonden uit de jaren dertig. In het geval van
stemming 39 (begroting Onvoorzien) zijn de bezwaren niet alleen financieel, maar ook
politiek van aard. De stemmingen vanaf 10 en verder naar rechts betreffen de ontwerpen die
de Kamer verwerpt. Bij 10 heeft de Kamer onoverkomelijke bezwaren tegen de manier
waarop de regering de kosten, schaden en interessen wil regelen. Stemming 28 (Hoge
Colleges van Staat) laat vooral zien dat een stapeling van meerdere, inhoudelijke en
praktische bezwaren tegen het financiële beheer aanvaarding onmogelijk maakt. Een
meerderheid van 33 stemmen keurt het ontwerp af. Stemming 36 gaat over de begroting van
Financiën. De meerderheid stemt tegen de onvoldoende bezuinigingen op het departement. De
begroting van Marine krijgt bij stemming 34 slechts 22 stemmen voor en 34 tegen. Ook hier
zijn de bezuinigingen onvoldoende. De stemmingen 19 en 18 gaan over twee titels uit het

171

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het verzet tegen de voorgestelde tarieven van
advocaten en procureurs is bijna unaniem.
De groepen of stromingen in de Kamer zijn herkenbaar, zonder dat de grenzen scherp te
trekken zijn. De oppositie begint bij Van Goltstein (1) en loopt in eerste instantie tot en met
Nedermeijer van Rosenthal (9). Stemming 21 (het tarief van bewaarders, deskundigen en
getuigen) is door de modelschendingen (afwijkende stemmen) een vreemde eend in de bijt.
Via stemming 25 (fonds gevangenissen) en 30 (begroting Justitie) breidt zij zich uit tot
Verweij Mejan (15) en Brouwer (16) die samen de overgang naar het midden markeren,
omdat zij zich vooral onderscheiden op de stemmingen 25, 30 e.v. over financiële
onderwerpen. In de ruime overgangszone naar de regeringsgetrouwe stemmers bevinden zich
twee groepjes met rooms-katholieken (Corneli tot Petit (19-21) en Gouverneur tot Luyben
(26-29)). Van den Bosch (31) markeert de overgang naar de groep van stemmers die de
regering vrijwel altijd steunt. Nog steeds is Van Dam van Isselt (38) daar een opvallende
verschijning. Ondanks zijn vurige pleidooien voor een omvangrijke grondwetsherziening is
zijn steun voor de koning en zijn regering nog onomstreden. De samenstelling van de groep
Kamerleden die regeringsgezind of conservatief stemmen, is niet zo veel veranderd. Wel
nieuw is het feit dat deze groep tegen meer wetsontwerpen stemt dan eerder het geval was. De
oppositie is niet zozeer gegroeid in omvang als wel in het aantal onderwerpen dat zij afwijst.
De opgenomen nieuwe leden staan op de plaatsen 4 (Van Sasse van Ysselt), 11 (Cost
Jordens), 16 (Brouwer), 18 (Boreel van Hogelanden), 25 (Scheers van Harencarspel), 31 (Van
den Bosch), 36 (Nederburgh) en 42 (Menso). Het merendeel behoort tot het kritische
middendeel met Van den Bosch, Nederburgh en Menso als uitzonderingen. Deze drie
bevinden zich middenin het regeringsgetrouwe kamp. De meerderheid van nieuwe leden zet
de trend door dat de Kamer langzaam onafhankelijker en kritischer wordt.
Van de prominente Kamerleden horen Luzac (7), Bruce (3), Van Goltstein (1), De Man
(13) en Verweij Mejan (15) tot de liberale en financiële oppositie. Luyben (29) en vooral Van
Rappard (33) horen tot het onafhankelijke midden en de zwijgzame Backer (44) met Van
Akerlaken (52) tot het regeringsgezinde kamp. Van de leden in het kielzog van de
prominenten hoort Nedermeijer van Rosenthal (9) tot de oppositie en kunnen Schooneveld
(22), Van Rijckevorsel (24) en Van Nes (30) tot het kritische midden gerekend worden.
Ten opzichte van de jaren 1840-1842 zijn de veranderingen in de posities van de
individuele Kamerleden niet groot. Dat geldt ook voor de verschuivingen. Alleen Van
Akerlaken is opgeschoven naar de trouwe aanhang van de regering.
De stemmingen 16 (tarief kantonrechters), 40 (Middelen), 35 (Nationale Schuld), 29
(Buitenlandse Zaken) en 8 (aanpassing personele belastingen) wijzen na analyse naar een
tweede dimensie (tegenstelling in de Kamer) met een tegenovergesteld uiteinde.14 Van der
Gronden, De Jong van Beek en Donk en Telting zijn weggelaten, omdat zij te weinig gestemd
hebben. De analyse voldoet aan Cr = 1 – 0,95.

14

Zie pagina 166, voetnoot 4.
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Tabel 5: Uitslagen van vijf geanalyseerde stemmingen voor de tweede dimensie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1842-1843
Goltstein, J.K. van
Rechteren van A., J.H. van
Mutsaers, J.A.
Nagell van A., Ch.J.A. van
Michiels van V., A.H.Th.
Gouverneur, P.
Romme, R.P.
Kniphorst, G.
Petit, P.M.J.F.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Bruce, G.I.
Heloma, N. van
Man, M.J. de
Panhuys, J.E. van
Sasse van Y.,L.F.J.J.J. van
Boreel van Hogelanden, W.
Dam van Isselt, E.W. van
Luzac, L.C.
Verweij Mejan, G.W.
Warin, A.
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Cost Jordens, W.H.
Gockinga, J.
Rappard, W.L.F.Ch. van
Rijckevorsel Hzn., A. van
Star Busmann, C.
Buma, W.B.
Bosch, J. van den

stemmingen
16 40 35 29 8
- - - - a - - - - - + - + - - - + - - - + - + - a
+ - + - + - - + + - - - +
+ - - + +
+ + - - + + - a + + - - + + - - a + - - a
+ + + - - + + - a
+ + + - + + + - a + + - a
a + + - +
+ + + + a a + + + + + + + + + + a
+ + + + + - + + +
+ + - a +

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Akerlaken, P. van
Backer, H.
Backer, J. de
Bleyswijk, H.A. van
Brouwer, S.
Corver Hooft, J.
Druyvesteyn,F.C.W.
Enschedé, J.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Hinlópen, J.G.
Hooft Jzn., D.
Hoorn van Burgh, J.C.R. van
Ingenhousz, A.J.
Menso, H.
Nes van Meerkerk, J.G. van
Repelaer van M., O.
Scheers van Harencarspel, R.
Schooneveld, P.C.
Snouck Hurgronje, J.L.
Tex, C.A. den
Uytwerf Sterling, J.J.
Heeckeren van B., W.R. van
Luyben, J.L.A.
Modderman, H.J.H.
Nederburgh, C.B.
Anemaet, S.H.
Tromp, T.S.

16
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a

40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

35
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a

29
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a

8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+

De tweede dimensie is een oppositionele-kwalitatieve dimensie. Het tegenovergestelde
uiteinde zegt misschien iets over Van Heeckeren, Luyben, Modderman en Nederburgh. Enige
voorzichtigheid is geboden bij Anemaet en Tromp omdat zij maar met één stem afwijken van
de leden bovenin de tabel. Dat is te weinig om er conclusies aan te verbinden. De overige vier
stemmen tegen bij 16 en voor bij 40, 35 en 29. De voorstemmen zijn duidelijke
aanhankelijkheidsverklaringen aan de regering, zoals uit de toelichting hieronder blijkt.
Daarmee horen deze vier Kamerleden tot de regeringsgezinde, conservatieve deel van de
oppositie die zich in deze bescheiden dimensie manifesteert.
Bij stemming 16 richten de bezwaren van de enkele tegenstanders die spreken zich vooral
tegen de te lage vergoeding van kantonrechters op het platteland van ƒ 600 per jaar en van de
griffiers die de helft krijgen. Vooral de afhankelijkheid van de emolumenten maakt de
rechtspraak duurder en minder onafhankelijk. Hier lijkt meer sprake van zorgvuldigheid dan
van het bewaken van standsbelang. Stemming 40 gaat over een heel ander onderwerp. Van
Rechteren, Van Goltstein, Kniphorst en Tromp leggen uit dat de wet op de Middelen
onaanvaardbaar is omdat de inkomsten onvoldoende zijn, alleen geput worden uit belastingen
op grondbezit en nijverheid (en niet op inkomsten uit renten) en, in het geval van Van
Rechteren, omdat hij tegen de hele, ongrondwettige, begroting is. Voordat stemming 35 over
de nationale schuld plaats vindt, spreken slechts twee leden, De Man en Kniphorst. Hun
bezwaren richten zich tegen een gesuggereerde aflossing die dat in werkelijkheid niet blijkt te
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zijn. Zo hoort een minister zijn begroting niet op te stellen. Voorafgaand aan stemming 29
spreken vooral prominenten over het buitenlands beleid. De gezantschappen zijn op te grote
voet ingericht, terwijl het personeel onvoldoende deskundig is en het optreden ineffectief en
achterhaald. De regering moet de Nederlandse belangen beter behartigen. Tot slot stemming 8
over de aanpassing van de personele belasting. De bezwaren richten zich vooral tegen het
lapwerk dat deze aanpassing feitelijk is. De echte gebreken (de belasting treft gedeeltelijk ook
de armste klassen die al meer dan genoeg bijdragen in de accijnzen), worden niet opgelost,
wat tot verder uitstel van de echte hervorming van deze belasting leidt. De tegenstemmen zijn
niet alleen een uiting van oppositie. De meeste tegenstanders zijn niet tegen de belasting; zij
eisen alleen dat die ingrijpend wordt hervormd.
De tweede dimensie heeft daarmee onmiskenbaar een oppositionele component, maar dat
is niet het enige element. Bij alle ontwerpen stellen de tegenstanders kwaliteitseisen waaraan
de regering in hun ogen niet kan of wil voldoen. Daarmee is er sprake van een oppositionelekwalitatieve dimensie.
De vergelijking van de volgorde in beide dimensies laat enkele opmerkelijke
verschuivingen zien. Omdat het bij de tweede dimensie om slechts zes stemmingen gaat, is
enige terughoudendheid wel nodig. Kniphorst stijgt maar liefst 49 plaatsen en nestelt zich
daarmee in het kritische en onafhankelijke midden. Mutsaers stijgt 26 plaatsen, Gouverneur
en Romme elk 18; zij worden wel kritischer maar verwisselen daarmee niet een groep of
stroming. Dat doet Van Dam van Isselt wel met een verschuiving van 17 plaatsen naar boven.
Zijn plaats past nu meer bij zijn soms heel kritisch spreekgedrag. De grote dalers, die daarmee
in de meer regeringsgezinde groep terechtkomen, zijn Schooneveld (22 plaatsen), Van Nes
(15) en Scheers van Harencarspel (12 plaatsen).
Analyse van stemgedrag in de zitting van 1843-1844
24 wetsontwerpen zijn deze zitting in stemming gekomen.15 Het is inmiddels een bekend
gegeven dat de Kamerleden zich op de verschillende onderwerpen de nodige vrijheid toeeigenen. Zes stemmingen (1, 2, 4, 5, 13 en 19) passen niet in de belangrijkste tegenstelling die
de Kamer verdeelt, zonder dat die stemmingen op een tweede tegenstelling wijzen. De
overgebleven stemmingen voldoen aan de vereiste Cr = 1 – 0,95. Van den Bosch, Van
Rechteren, vader en zoon Van Sasse van Ysselt en Thorbecke ontbreken in de kolom van
Kamerleden omdat zij aan te weinig stemmingen deelgenomen hebben. De namen van een
aantal leden zijn verkort.

15

Zie pagina 166, voetnoot 4; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 450.
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Tabel 6: Uitslagen van 16 van de 24 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1843-1844

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1843-1844
Anemaet, S.H.
Goltstein, J.K. van
Luzac, L.C.
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Gouverneur, P.
Dam van Isselt, E.W. van
Verweij Mejan, G.W.
Kniphorst, G.
Mutsaers, J.A.
Romme, R.P.
Schooneveld, P.C.
Warin, A.
Heloma, N. van
Man, M.J. de
Michiels van V., A.H.Th.
Nagell van A., Ch.J.A. van
Star Busmann, C.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Ingenhousz, A.J.
Jong van B&D., J.O. de
Modderman, H.J.H.
Petit, P.M.J.F.
Luyben, J.L.A.
Bruce, G.I.
Duymaer van Twist, A.J.
Panhuys, J.E. van
Repelaer van M., O.
Backer, J. de
Bleyswijk, H.A. van
Corver Hooft, J.
Hinlópen, J.G.
Hooft Jzn., D.
Nederburgh, C.B.
Uytwerf Sterling, J.J.
Tresling, Tj.P.
Monchy, E.P. de
Rijckevorsel Hzn., A. van
Scheers van Harencarspel, R.
Telting, A.
Brouwer, S.
Cost Jordens, W.H.
Tex, C.A. den
Boreel van Hogelanden, W.
Buma, W.B.
Druyvesteyn, F.C.W.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Snouck Hurgronje, J.L.
Tromp, T.S.
Enschedé, J.
Menso, H.
Akerlaken, P. van
Backer, H.
Heeckeren van B., W.R. van
Rappard, W.L.F.Ch. van

21
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
a
+
a
21

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
3

9
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
9

22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
22

7
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7

8
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
a
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

stemmingen
11 10 20 24 23 18 16 17 14 15
a a a + - a a + - + - a a
+ + - + + + + + + + + + a + + + + + + a + a + + + a + - + +
a a a + a a + + + a + + + + + a + + a - a + + + + + + a + + + - +
+ + + + + a a + + + + + + + + - + + a + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + - + + + + + + + a + + + - + +
a a + + + + + + + +
+ + a + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + a + a + +
+ + + + + + + + + +
+ + + a + + + + + +
+ + - + + + - + +
a + + + + + + - + +
+ + + a + + + - + +
+ + + + + + + - + +
+ a + + + + + - a a
+ - + a + + + + + +
+ + + + + + + + + a + - + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
a + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + a + a + +
+ + + a + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ a a a a + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
11 10 20 24 23 18 16 17 14 15

175

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
Er is één dominante dimensie of tegenstelling met, net als tijdens de zitting van 1841-1842,
een tegenovergesteld uiteinde. Voor de dimensie zijn vooral de stemmingen 18, 16 en 17 en
23 (voor een deel) belangrijk. Die gaan over het financiële hervormingspakket van Van Hall
met één onvermijdelijke en voorspelbare uitzondering, de verwijderde stemming 19 over de
vordering van koning Willem I. Het feit dat het hier om de koning gaat, heeft grote invloed op
het stemgedrag van de Kamerleden. De andere stemmingen betreffen de aflossing aan de
Handel-Maatschappij (18), de grote leningwet (16), de aanvulling van de middelen over 1844
en 1845 (17), idem over 1840 en vroeger (14), idem over 1841-1843 (15) en de iets latere
stemming 23 over de aflossing en verwisseling van de schuld, een direct uitvloeisel van de zes
saneringswetten. De bezwaren zijn onder andere gericht tegen de inhoud van de wetten.
Verder eist een aantal leden een onmiddellijke grondwetsherziening en velen zijn pertinent
tegen de mogelijke invoering van de aangekondigde directe belasting. Het is een vastbesloten
groep van Anmeaet (1) tot Luyben (23) met Bruce (24), Duymaer van Twist (25) en Van
Panhuys (26) in het overgangsgebied. Deze drie leden vinden de leningwet een
onvermijdelijke en aanvaardbare stap om de financiën gesaneerd te krijgen. De leningwet zelf
krijgt de meeste tegenstand: Repelaer (27) en de leden van Tresling (35) tot Telting (39)
stemmen alleen tegen dit onderdeel uit het pakket van Van Hall. Deze ontwerpen komen
hieronder uitvoerig aan de orde. Van deze groep van ongeveer 25 Kamerleden vormen de
leden van Anemaet (1) tot Van Heloma (13), die tegen de aflossing en verwisseling van de
schuld stemmen, de meest oppositionele kern. Vanaf stemming 24 over het koloniaal batig
slot, en verder naar links in de tabel wordt de oppositie steeds kleiner en navenant overtuigder.
Aangezien het niet om grote wetsontwerpen gaat, is het gewicht van deze tegenstemmen heel
gering.
Het tegenovergestelde uiteinde, die wijst in de richting van een tweede oppositie, wordt
bepaald door de stemmingen 21 en 3. 20 leden, van Tresling (35) tot Van Rappard (55), met
nog tien tegenstemmers daarboven, zijn niet bereid een slechte wet te accepteren om de
financiën van de voltooide droogmaking van de Zuidplas af te ronden. Het groepje van
Enschedé (50) tot Van Rappard heeft ook nog tegen 3 gestemd, een overschrijving van de
begroting van 1842 naar 1843 voor kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van straatwegen in
Groningen en Friesland. Van de tegenstemmers heeft alleen Van Rappard (54) gesproken. Hij
heeft geen bezwaar tegen die overschrijving op zich, maar wel tegen de manier waarop die
geformuleerd en uitgebreid is. Het zijn kwalitatieve bezwaren die overeenkomen met die
tegen het ontwerp van stemming 21. Het andere uiteinde van de dimensie betreft dus vooral
de kwaliteit van wetgeving op financieel gebied.
De niet opgenomen stemmingen 1 (schuld over 1843), 2 (Haarlemmermeer), 4
justitiekosten advocaten), 5 (justitiekosten procureurs), 13 (instructie Rekenkamer) en 19
(vordering Willem I) leveren gezamenlijk geen tweede dimensie op. De stemmingen 4 en 5
zorgen, zoals verwacht, wel voor een, te kleine, tweede, juridische dimensie. Bij 4 gaat het
over de vaststelling van het tarief voor de advocaten. De tegenstemmers zijn het niet eens met
de manier waarop het ontwerp een gerezen geschil over deze tarieven op wil lossen en zij zijn
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het oneens met artikel 14 waarin de rechter de bevoegdheid heeft te bepalen of in een zaak een
advocaat nodig is. Bij 5 gaat het over procureurs die de bevoegdheid kunnen krijgen om als
advocaat op te treden. Ook die debatten komen nog aan bod.
De opposities van de eerste en de aanzet voor een tweede dimensie vertonen
overeenkomsten, maar ook enkele verschillen. De overeenkomst is dat de bovenste 16 leden
van de eerste dimensie ook voorkomen in de top van de juridische dimensie. Het opvallende
verschil is dat de leden van Van Nagell (15) tot en met Repelaer (24) ontbreken in de
juridische dimensie. Naarmate de tegenstand tegen de financiële wetten minder is, neemt het
verzet tegen de beide juridische ontwerpen af.
De oppositie bestaat, op grond van het stemgedrag over alle opgenomen stemmen, uit
Anemaet, Van Goltstein, Luzac, Nedermeijer van Rosenthal, Gouverneur, Van Dam van Isselt
(de eerste zes posities), uit Schooneveld (7), Verweij Mejan (9) en Duymaer van Twist (34),
Van Panhuys (35) en Bruce (35). Dan volgt de overgang naar Warin (8), naar De Man (14),
Van Nagell (15), Star Busmann (16) en Michiels van Verduynen (17) en vervolgens Romme
(11), Kniphorst (12), Ingenhousz (21) en Cornéli (22). De groep is groot, maar er heerst geen
overeenstemming op alle onderwerpen. Het gaat te ver om te zeggen dat de regering niet meer
kan rekenen op een werkbare meerderheid in de Tweede Kamer. Het is echter wel zo dat door
de verspreid voorkomende tegenstemmen het oppositionele potentieel groter is dan op het
eerste gezicht het geval lijkt te zijn.
iv De belangrijke debatten
a Het ontslag van rechters en de vermindering van het aantal gerechtshoven
Ontwerpen die te maken hebben met de eigen, juridische stand zijn niet de eenvoudigste
thema’s voor de Kamer die in meerderheid uit juristen bestaat. In deze periode staan er twee
op de agenda: op 13 en 14 december 1842 stelt de Kamer een aanvulling op de bestaande wet
op de rechterlijke organisatie vast en van 18 tot 20 september 1843 behandelt zij het ontwerp
dat de vermindering van het aantal provinciale gerechtshoven regelt.16 Het is, na de recente
uitbreiding in 1841, nauwelijks een verrassing dat het de minister van Justitie Van Hall niet
lukt om dit laatste ontwerp aangenomen te krijgen.
De grondwet van 1840 bepaalt in artikel 184 dat rechters, procureurs-generaal en
hoofdofficieren voor het leven aangesteld zijn en dat rechters uitsluitend op eigen verzoek of
bij rechterlijk vonnis ontslagen kunnen worden. Deze laatste bepaling werkt de minister van
Justitie uit in het eerste ontwerp dat in zijn derde versie in december in behandeling komt.17
Het ontwerp bepaalt wie voor ontslag in aanmerking komen en op welke gronden en volgens
welke procedure dat zal gebeuren. De procedure maakt onderscheid tussen het ontslag van de
rechterlijke ambtenaren en van de leden van het openbaar ministerie. Voor de rechters is een
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Pieterman, De plaats van de rechter, 84-85.
Van Hall krijgt meerdere keren een compliment voor zijn bereidheid om het ontwerp tijdens het onderzoek in de
afdelingen aan te passen aan de wensen die zijn geuit.
17
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arrest van de Hoge Raad vereist, terwijl de koning bevoegd is om, na ingewonnen advies van
de Hoge Raad, de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie te ontslaan.
Tijdens het debat passeren drie belangrijke bezwaren de revue. De Man brengt het eerste,
formele bezwaar tegen het onderscheid dat de wet maakt tussen rechters en de openbare
aanklagers18 helder onder woorden. Volgens deze spreker is er in artikel 184 geen enkel
aanknopingspunt te vinden voor het verschil in ontslag. Volgens Verweij Mejan gaan de
voorstanders uit ‘van eigen denkbeelden’, waarbij men in het grondwetsartikel ‘de woorden
van den tekst zoodanig wendt en keert, dat eindelijk de aanstelling voor het leven verandert in
eene herroepelijke aanstelling’.19 Veel sprekers, zoals Van Nes, Van Panhuys, Enschedé,
Gouverneur en Nedermeijer van Rosenthal, sluiten zich hierbij aan.
Het tweede bezwaar gaat veel verder. Het heeft te maken met de wijd verbreide klacht over
de inefficiëntie en duurte van het rechterlijk bestel in Nederland die ook al aan de orde
kwamen bij het toekennen van een provinciaal hof aan Noord-Holland en Limburg. De
Kamerleden die dit kwaad op willen lossen, trekken niet eensgezind op. Een onbekend aantal
stemt tegen het ontwerp om, in de woorden van Verweij Mejan, zo ‘eene meer wezenlijke
herziening onzer regterlijke instellingen’ af te dwingen.20 De anderen stemmen juist vóór het
ontwerp, omdat het in hun ogen een belangrijke stap is op weg naar verbetering en
vereenvoudiging. Het is heel waarschijnlijk dat de pleidooien van de prominenten Van
Rappard, Van Goltstein, Van Akerlaken en Den Tex ten gunste van het ontwerp en de
bekwame verdediging door Van Hall, beslissend zijn.
Een derde groep tegenstanders stelt de grondwet zelf aansprakelijk voor het onvoldoende
ontwerp. Volgens Van Sasse van Ysselt is die zo ‘duister en onvolledig’, zodat ‘dit gebrekkig
Staatsstuk (...) weldra zijnen tijd geleefd zal hebben’. Het wetsontwerp is een mislukte poging
om er ‘eene rationeele uitlegging [aan te] willen geven’.21 Deze groep is niet groot, maar
samen met de andere tegenstemmers vormen zij bijna een meerderheid: de Kamer aanvaardt
het ontwerp met 28 tegen 23 stemmen.22
Het tweede juridische ontwerp, over de vermindering van het aantal gerechtshoven van tien
naar vijf, ligt veel gevoeliger.23 Provinciale sentimenten en standsbelang spelen tijdens het
debat van 18 tot 20 september 1843, onder het mom van zorgvuldigheid, een niet te
onderschatten rol.
Het is een onverwacht, zelfs enigszins spectaculair voorstel dat Van Hall aan de Kamer
voorlegt. De onvrede over de rechtspraak is algemeen, maar nog op 14 mei 1841 heeft de
Staten-Generaal de uitbreiding van het aantal provinciale hoven met twee goedgekeurd om
18

Onder deze noemer vallen alle leden van het openbaar ministerie waar dit ontwerp betrekking op heeft.
Handelingen 1842-1843, 68.
20
Ibidem, 68.
21
Ibidem, 73. Volgens Van Dam van Isselt is de grondwet zo onnauwkeurig en onbestemd van uitdrukking dat zij
steeds tot onenigheid leidt. Herziening is broodnodig ‘opdat degenen, die na ons komen, niet twee geheele dagen
verspillen aan overwegingen over het regt verstand van een enkel artikel’. Ibidem, 74.
22
De Eerste Kamer verwerpt twee dagen later het ontwerp met 10 stemmen voor en 11 tegen. De Bosch Kemper
meldt in zijn Geschiedenis IV, 96, dat minister Van Hall geen nieuwe versie ingediend heeft. ‘... en zoo bleef de
voorziening, later door andere omstandigheden vertraagd, achterwege, totdat zij eindelijk in 1874 tot stand kwam.’
23
Verburg, Geschiedenis, 232-233.
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allerlei weinig inhoudelijke redenen. Sinds die tijd is de financiële situatie er niet
rooskleuriger op geworden. Achterblijvende inkomsten uit Indië en verslechterende
economische omstandigheden zorgen voor oplopende tekorten op de begroting die toch al
zwaar gebukt gaat onder enorme renteverplichtingen.24 Van Hall heeft in de ministerraad forse
bezuinigingen bepleit, waaraan hij met zijn voorstel tot inkrimping van het aantal hoven zelf
probeert te voldoen.25
Het wetsvoorstel staat haaks op de wetten van 1835 en 1841 die de toekenning van de
hoven aan alle provincies (met uitzondering van Drenthe) regelen.26 Nu stelt de minister voor
om alleen in Leeuwarden, Arnhem, Amsterdam, ’s-Gravenhage en ‘s-Hertogenbosch deze
instellingen te behouden. Zijn argumenten zijn: de vermindering is een forse besparing op de
begroting en de overgebleven hoven vergroten hun expertise omdat zij veel meer zaken te
behandelen krijgen. In de loop van het debat voegt de minister er nog een derde aan toe die
Mutsaers hem in feite aanreikt. Die hekelt in zijn betoog de particularistische sentimenten van
de tegenstanders die de hoven in hun provincies in bescherming nemen.
Het allerbelangrijkste bezwaar ontlenen de tegenstanders opnieuw aan artikel 180 uit de
grondwet met de bepaling dat elke provincie een gerechtshof heeft. Het tweede lid ‘ten ware
bij de wet een hof over meer dan ééne Provincie mogt worden gesteld’, is volgens deze leden
de uitzondering op de regel. Het is de perfecte dekmantel voor particularistische en
provinciale sentimenten. Michiels van Verduynen uit Limburg, De Backer uit Zeeland,
Hinlópen uit Friesland, De Jong van Beek en Donk uit Noord-Brabant en Snouck Hurgronje
uit Zeeland maken groot misbaar over de afbraak van het bestel, het broddelwerk van de
minister en zelfs over gevaar dat het ‘vertrouwen en die gehechtheid aan de Regering’ loopt,
zodat er alles aan gedaan moet worden ‘ten einde de gevoelige en wezenlijke ramp af te
wenden’.27
Opnieuw is er een groep die stelt dat de grondwet een goed en aanvaardbaar ontwerp
onmogelijk maakt. Van Rechteren, in 1841 een felle tegenstander van uitbreiding, komt
opnieuw met de gebrekkige grondwet op de proppen. Nu echter gaat hij in zijn bestrijding van
Van Hall zo ver dat hij, tot ieders verbazing, de vermindering van het aantal hoven een
aantasting van de grondzuilen van de staat noemt.28 Luzac, Gouverneur, Van Goltstein,
Nedermeijer van Rosenthal en Verweij Mejan gaan zich niet te buiten aan deze merkwaardige
overdrijving. Zij stemmen tegen omdat zij ervan overtuigd zijn dat aan een ingrijpende
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Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 212-213; Bevaart, Nederlandse defensie, 81
Van den Berg e.a., De eerste honderdvijftig jaar, 297. Zie ook: Gleichmann die in Mr. F.A. van Hall, 8, meedeelt
dat Van Hall de vermindering al heeft voorgesteld in zijn nota van oktober of november 1841.
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Zie in het vorige hoofdstuk de behandeling van het ontwerp met de uitbreiding van het aantal hoven in mei 1841 en
de verwijzing naar het boek van Verburg aldaar.
27
Handelingen 1842-1843, 503, 505, 509, 520 en 523. Van Panhuys uit Groningen doet het subtieler. Hij verwijt de
minister dat de grondwet spreekt over een uitzondering die in het ontwerp tot regel verheven wordt. Hij put uit een
gezaghebbende bron: Thorbecke heeft in de Leidsche Courant geschreven dat de regering op een slinkse manier via
de gewone wetgeving de grondwet probeert te verbeteren. Dit is het ontduiken van de reguliere orde van verbetering,
net zoals ‘men sluikt onder een niet redelijk verbod’.
28
Ibidem, 511.
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hervorming van de rechterlijke organisatie een grondwetsherziening vooraf hoort te gaan.29
Van Goltstein is op dit punt even helder als onbuigzaam. Mocht de regering ‘hierin falen, dan
moge zij ook voor hare verantwoording nemen de gevolgen die hieruit moeten
voortvloeijen’.30 De spreker verlangt van de regering dat zij bij verwerping van het voorstel
haar ontslag zal nemen.
De voorstanders, zoals De Man, Den Tex en Gouverneur, verdedigen de wet omdat die het
provincialisme doorbreekt en de rechtspraak verbetert. Van Nes houdt, tegen beter weten in,
zijn medeleden voor dat zij nu de kans hebben ‘eene voorgaande ongelooflijke verblinding
aangaande de groote belangen van den Staat’ te herstellen.31
Van Hall zal zich geen illusies gemaakt hebben, maar desondanks verdedigt hij met vaart
en lef zijn ontwerp.
‘De Regering heeft (...) niets anders ten doel (...) dan het vaststellen van eene noodzakelijke
en nuttige verandering in omslagtige, kostbare en ondoelmatige instellingen; dat zij zich op de
Regterlijke Magt geenen invloed wenscht te verschaffen, welken zij niet behoort te bezitten,
en dat zij van het bestaande zooveel poogt te behouden als maar immer mogelijk is’.32
Hij weerlegt de belangrijkste bezwaren en besteedt afzonderlijke aandacht aan het
provincialisme. ‘Wij hebben één Koning, één Vaderland, één eer, één belang. (...) Niet genoeg
kunnen wij [dit] elkander toeroepen, want mogt ooit die onzalige geest zich tusschen ons
vertoonen en ons beheerschen, de toekomst van het Vaderland zou verloren zijn’.33 Het is een
dringend appel op de hoog geroemde onafhankelijkheid van de Kamerleden.
De stemming is een nederlaag voor de minister: 32 leden stemmen tegen en 24 voor.34 De
combinatie van leden die het ontwerp te ver vinden gaan en van hen die juist nog verder
willen gaan of er zelfs een grondwetsherziening voor nodig vinden, maakt aanvaarding
onmogelijk. Blijkbaar is de koerswijziging ten opzichte van 1841, toen het aantal hoven nog is
uitgebreid tot elf, om nu teruggebracht te worden tot vijf, te snel en te rigoureus. De regering
heeft er duidelijk rekening mee te houden dat bij controversiële voorstellen de voorstanders
van een ingrijpende grondwetsherziening zich zullen scharen bij de vele tegenstanders die
tegen elk omstreden voorstel opstaan. De prominenten stemmen deels tegen, omdat zij een
grondwetsherziening een voorwaarde vinden voor herziening van het rechterlijk bestel en
deels voor vanwege de verbeteringen die het aanbrengt.
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Zie ook: Hugenholtz, Het geheim, 127. Minister Baud betoont zich een voorstander van een herziening om
‘geestkracht, belangstelling en dadigheid [bij de natie] levendig te houden’.
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Handelingen 1842-1843, 541.
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Ibidem, 537.
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Ibidem, 549.
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Ibidem, 551.
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Van den Berg en Vis noemen het afstemmen van het ontwerp een politieke nederlaag en tegelijk een morele
overwinning omdat Van Hall de Kamer heeft laten zien dat het bezuinigen hem ernst is. De eerste honderdvijftig jaar,
269.
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De verwerping van de twee ontwerpen over de tarieven van advocaten en procureurs in
burgerlijker zaken, tussen 14 en 16 augustus 1843, is een derde voorbeeld van het beschermen
van het belang van de juridische stand, in casu de advocaten. Minister Van Hall wil in het
eerste ontwerp door de eigen raden van toezicht vast te stellen tarieven invoeren die advocaten
mogen hanteren. Het tweede ontwerp beperkt de doorberekening van de salariskosten van
advocaten aan de verliezende partij en het verduidelijkt het verschil tussen advocaten en
procureurs.
Een ruime Kamermeerderheid vindt deze regulering en beperking van het inkomen van
advocaten maar niets. Uytwerf Sterling is van mening dat ‘een tarief voor het salaris van de
advocaten (...) hen te zeer [zou] vernederen’ en vanuit zijn ervaring van 32 jaar als advocaat
weet Luyben dat ‘het salaris van den advocaat in het algemeen niet (...) getarifeerd’ kan
worden.35 Het niet meer volledig doorberekenen van het eigen salaris, zoals de wet beoogt,
dreigt grotendeels een einde te maken aan een gegarandeerd en risicoloos inkomen van jonge
advocaten. Het is voor hen tot nu toe aantrekkelijk om veel zaken voor de rechter te brengen.
Als ze verliezen, lijden ze geen schade en bij winst betaalt de verliezer de rekening. Luzac,
één van de slechts vijf voorstemmers, erkent deze kwalijke praktijk als hij zegt dat de huidige
praktijk ‘de gevoelens van loyaliteit en onbaatzuchtigheid, in den advocatenstand zoo
onmisbaar, bij velen zal onderdrukken’.36 Ten aanzien van de procureurs is de Kamer vooral
gekant tegen de bepaling die de procureur toestaat in een beperkt aantal gevallen een pleidooi
te voeren. Dit bevoordeelt volgens Scheers vooral de procureurs in de provincies.37 De beide
stemmingen zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: het ontwerp over de advocaten wordt
afgestemd met 5 voor en 39 tegen en dat over de procureurs met 7 voor en 37 tegen.38
Van Goltstein, die tegen beide voorstellen stemt, neemt toch een belangrijke, positieve
ontwikkeling waar. Van Hall heeft tot het laatst veranderingen aangebracht in zijn ontwerpen
om de Kamer alsnog te overtuigen. Van Goltstein heeft ‘eene overhelling tot het stelsel der
amendementen ontwaard (...), waarom zouden wij nu dit hulpmiddel ter bekorting onzer
beraadslagingen niet aangrijpen, en ook in dit opzigt eene verbetering aan ons Reglement van
Orde doen ondergaan?’ Verder is hij bijzonder verheugd over de groeiende homogeniteit
binnen de regering die hij gezien heeft tijdens het grote debat over de sanering van de
staatsschuld.39 Alle ministers waren daar aanwezig en ‘zoo vormde zich het Ministerie tot een
ligchaam, en nam het de aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van de Regeringsvoordragt
op zich: de ministerieele verantwoordelijkheid was erkend en het Ministerie gevestigd.’40

35

Handelingen 1842-1843, 428 en 430.
Ibidem, 431.
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Ibidem, 440.
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Na aanpassing van beide ontwerpen door Van Hall keurt de Kamer beide ontwerpen in december 1843 alsnog goed.
39
Van Goltstein verwijst naar het debat van 23 tot 27 mei waarin minister Rochussen zijn regeling van de openbare
schuld tevergeefs heeft verdedigd. Zie hieronder.
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Ibidem, 446. Van Goltsteins optimistische constatering komt volgens Gleichmann, Mr. F.A. Van Hall, 11-12, niet
helemaal uit de lucht vallen. Van Hall heeft kort na zijn aantreden een rapport voor de koning geschreven, waarin hij
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b Het traktaat met België
Hoe is het met de onafhankelijkheid van de Tweede Kamer gesteld, met haar constitutioneel
besef, als het niet gaat over juridische onderwerpen die het standsbelang direct raken? Het
grote debat over het traktaat met België verschaft het nodige inzicht. Deze overeenkomst, die
de bepalingen uit het Verdrag van Londen in onderling overleg verder uitwerkt, staat enorm in
de belangstelling. Op 30 januari 1843 meldt Van Rijckevorsel dat het comité-generaal
letterlijk afgeluisterd is ‘ten gevolge van het onbezet laten van de toegangen naar de tribunes,
waardoor het publiek in de gelegenheid geweest was om tot de deuren der zaal te naderen en
het gesprokene af te luisteren’.41 Een ander bewijs is het grote aantal petities dat de Kamer
over dit onderwerp ontvangt. Eén daarvan is zelfs de aanleiding voor het belangrijkste
gedeelte van het hele debat.42
Het impopulaire traktaat met België gaat, volgens weergave van Luzac, over vier
onderwerpen: de grenzen, de scheepvaart, de financiën en de handel. Elk onderwerp, met
uitzondering van de grenzen, bevat een veelheid van nadelige bepalingen voor Nederland.
Volgens veel Kamerleden gebruikt de regering de weinig problematische grenswijziging om
de Staten-Generaal te committeren aan alle bepalingen die wel pijn doen. Dat zijn vooral de
vermindering van het Belgische deel in de staatsschuld en de toegang tot de Westerschelde en
de rivieren voor schepen die op België varen.43 Volgens artikel 57 van de grondwet doet de
koning uitsluitend mededeling aan de Staten-Generaal van de verbonden en verdragen die hij
sluit. Alleen bij ‘eenigen afstand of ruiling van een gedeelte van het grondgebied’ is de
goedkeuring van beide Kamers vereist. Het is de vraag of de grondwet instemming verlangt
voor het hele traktaat of alleen voor de grenswijziging.
Op 23 januari 1843, aan het begin van het debat, stelt de rapporteur van de commissie voor
de verzoekschriften voor om het bezwaar van het bedrijf Carp en Comp. tegen het traktaat ‘op
de griffie neder te leggen, en het tevens bij afschrift mede te deelen aan Zijne Excellentie den
heer Minister van Buitenlandsche Zaken’.44 Het ‘bij afschrift meedelen’ is heel belangrijk: de
Kamer spreekt daarmee uit dat het verdrag haar aangaat en dat zij de minister wil wijzen op de
mogelijke rechtmatigheid van de klacht. Dit is de directe aanleiding tot een belangrijke
discussie, waarin de prominente Kamerleden de mogelijke interpretatie van artikel 57
onderzoeken.
Luzac, een overtuigd tegenstander van het traktaat, doet er alles aan om te voorkomen dat
de Kamer door bespreking en aanvaarding van het hele verdrag medeverantwoordelijk
wordt gemaakt voor de kwalijke inhoud. In een toespraak van meer dan twee uur gaat hij in op
41

Handelingen 1842-1843, 123. Voortaan worden de toegangen naar de publieke tribunes afgezet. Dit lijkt in
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42
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Belgen die dat veroorzaakt hebben, in Nederland impopulair zijn. ‘Is Nederland ‘wakker geschud’?’, 369-370.
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In zijn ‘Autobiografie’, 90, schrijft Rochussen dat de onderhandelingen moeilijk en omslachtig waren. Zie ook:
Smit, Diplomatieke geschiedenis, 221-223.
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Handelingen 1842-1843, 91. Het deponeren ter griffie is gebruikelijk als het een aanhangig onderwerp betreft. Zie:
Talsma, Het recht van petitie, 128 e.v. Als de Kamer vindt dat een petitie van belang is, volgt de mededeling aan de
minister. Komt de petitie niet verder komt dan de griffie, dan is het effect ervan in de praktijk vrijwel gelijk aan het
terzijde leggen. Zie hiervoor het voorbeeld van de ‘doodsslaap ter griffie’.
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twee vergelijkbare traktaten uit het verleden. Toen is de regering terecht uitgegaan van de
beperkte uitleg van artikel 57 omdat de grondwet niet meer toestaat. Van Rappard is het hier
principieel mee oneens. Ook hij analyseert artikel 57 uitvoerig, maar met een
tegenovergestelde uitkomst. In het derde lid gebruikt de grondwet dezelfde formulering,
namelijk ‘verbonden en verdragen’, zodat het ook daar gaat over het hele traktaat en niet
alleen over de grenswijzigingen. Verweij Mejan kiest eveneens voor de ruime uitleg. Niet
artikel 57 is doorslaggevend maar de ministeriële verantwoordelijkheid. Die verplicht de
Kamer om kennis te nemen van alles wat met het traktaat te maken heeft, inclusief ingekomen
petities.
‘Volgens de Grondwet is de Koning alleen bevoegd om tractaten te sluiten; dat sluiten van
tractaten kan echter niet plaats hebben dan met het contraseign van een of meer der Ministers,
onder den waarborg der Ministerieele verantwoordelijkheid. Is nu een op die wijze gesloten
tractaat vernederend, onteerend, nadeelig, dan is de Koning daarvoor onverantwoordelijk,
maar blijft de verantwoordelijkheid kleven op het Hoofd van het Ministerieel Departement,
die het tractaat mede onderteekend heeft. Maar hoe zal ik nu zulk eene verantwoordelijkheid
kunnen doen gelden, wanneer ik geene klachten over het gesloten tractaat mag aanhooren,
wanneer ik daarvoor het oor sluiten moet?’45
Van Goltstein gebruikt het argument van de ministeriële verantwoordelijkheid om het gebrek
aan homogeniteit in de regering opnieuw aan de kaak te stellen. In een constitutionele
monarchie gaat de regering uit van een ‘vast stelsel van bestuur’, waarvoor het de steun
verwerft van de volksvertegenwoordiging. Ontbreekt die of verspeelt zij die in het geval van
een verdrag dat strijdig is met het landsbelang, dan vertrekt zij. Maar ‘zoo ver zijn wij echter
met onze instellingen nog niet gevorderd’, het land heeft geen ministerie maar een staatsraad
die zich onthoudt ‘van het nemen van een besluit, hetwelk voor rekening van het Opperhoofd
van den Staat gelaten wordt’.46
Na een meer dan uitvoerige discussie, waarin de toespraken van deze prominente leden
steeds weer aangehaald worden, stemt de Kamer met 44 tegen 7 voor de nederlegging ter
griffie met een afschrift aan de minister.
Op 25, 26, 27 en 30 januari 1843 vergadert de Kamer achter gesloten deuren over het
verdrag. De verslaglegging daarvan is heel summier, een enkele uitzondering daargelaten. Op
de 25e gaat het vooral over de nieuwe grenzen van Limburg. Een dag later zijn de handel over
de rivieren en de verhouding tot de Duitse Bond aan de orde, het terrein waarop Van
Rijckevorsel excelleert. Het wetsontwerp, waarmee het traktaat goedgekeurd wordt, bespreekt
de Kamer op 31 januari en 1 februari in het openbaar. De meeste tegenstemmers achten zich
‘grondwettelijk niet bevoegd om hunne goedkeuring verder uit te strekken dan tot die
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Handelingen 1842-1843, 103.
Ibidem, 106.
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bepalingen, welke den afstand en de ruiling van grondgebied’ betreffen.47 Uiteindelijk haalt de
regering op 1 februari het zwaar bevochten traktaat binnen met 38 stemmen voor en 18
tegen.48 Het traktaat verschaft de regering direct ƒ 80 miljoen die zij acuut moet inzetten om
het hoofd boven water te houden.49
De Tweede Kamer is in staat om, aan de hand van uitstekende bijdragen van prominente
leden, onafhankelijk en uitputtend te debatteren over de bevoegdheid van de Kamer om het
integrale traktaat vast te stellen. Het getuigt van een krachtig constitutioneel besef bij de
prominenten met een brede uitstraling in de Kamer. Het is wel zo dat België nog steeds een
open zenuw is. Alles wat zweemt naar voordelige afspraken voor de Belgen kan rekenen op
een bijzonder kritische ontvangst. De aanvaarding van het verdrag is dan ook niet los te zien
van de deplorabele toestand van de schatkist.
c Het echec van Rochussen
Het debat over het Wetsontwerp tot regeling van ‘s Rijks openbare Schuld, waar Van
Goltstein in december 1843 zo positief naar verwijst, is gehouden van 23 tot 27 mei 1843.
Tijdens de aanbieding van de begroting op 20 december 1842 moet minister Rochussen
erkennen dat de sanering van de staatsschuld geen verder uitstel kan lijden. Ondanks een
bezuiniging van ruim ƒ 850.000 en ruim ƒ 950.000 voor 1844 en 1845 moet hij een
belastingverhoging op het successierecht en het zegelrecht aankondigen. Op 6 maart 1843 is
het zover: de Tweede Kamer ontvangt het lang verwachte ontwerp. Het krijgt een slechte
ontvangst in de pers50 en ook de afdelingen beoordelen het bijzonder kritisch. Er zit voor de
minister niets anders op dan het ingrijpend aan te passen, waardoor het resultaat zo
ingewikkeld wordt dat de Kamerleden er niet goed raad mee weten. Het ontwerp wil eerst het
geld dat vrijgekomen is door het traktaat met België, gebruiken om schulden van 5% rente
naar 3% te converteren. Verder verleent het ontwerp toestemming om een nieuwe lening van
maximaal ƒ 9,5 miljoen aan te gaan om de tekorten over 1841 en 1842 te dekken. In de derde
plaats machtigt het wetsvoorstel de regering om nieuwe schuldbekentenissen tegen een rente
van 3% uit te geven om onder andere de schuld aan de Handel-Maatschappij af te lossen. Tot
slot krijgt zij een volmacht om gedurende vier jaar schulden aan te gaan en te verwisselen.51
47

Ibidem, 24. Zie ook: De Ru, ‘Boreel van Hogelanden’, 157-158.
In zijn dagboek ziet Luzac, tegenstander vanaf het prille begin, dit traktaat als de zoveelste jammerlijke uiting van
de volhardingspolitiek. ‘Wij hielden vol (…). Met welk gevolg hielden wij vol? Dat wij eerst tien millioen zouden
krijgen (de 10 artikelen), daarna slechts ƒ 8.400.000 (de 24 artikelen); bij latere volhouding ƒ 5.000.000, om, na nog
meer moeilijkheden, nu tot plus minus 4 millioen te dalen. Nu weer haspelen - al weer minder - ja, misschien niets’.
Handelingen 1842-1843, 128.
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Volgens Rochussen, ‘Autobiografie’, 92, heeft het bankiershuis Rothschild een deel van de Belgische schuld
overgenomen, waarvoor het ƒ 80 miljoen betaalt aan Nederland. Bosscha noemt het traktaat een voorwaarde om te
financiën te kunnen saneren. Het leven van Willem den Tweede, 668.
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heeft, beïnvloedt Kamerleden meer dan Rochussen lief is. Verder heeft de brochure van Van Rechteren met het
bekende pleidooi voor grondwetsherziening de nodige invloed. In deze periode begint ook De Gids zich steeds meer
tegen de regering te keren. Aerts, De letterheren, 133.
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302. Zie verder: De Bosch Kemper, Geschiedenis IV, 117-118; Blok, Geschiedenis IV, 372; Brugmans, ‘Financiële
crisis’, 68; Smit, Omwille der billijkheid, 38-39.
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Een debat dat vier dagen (23, 24, 26 en 27 mei) duurt, verloopt altijd enigszins
onvoorspelbaar. Dat ligt niet aan de eerste sprekers Boreel van Hogelanden (tegen), Van
Rijckevorsel (tegen) en Menso (voor). Zij houden lange en verzorgde toespraken met een
uitkomst die de anderen waarschijnlijk al kennen. Het zit veel meer in de dynamiek die vanaf
de tweede dag ontstaat. De toespraken worden korter, en vaak ook scherper, omdat er veel
gras voor de voeten weggemaaid is. De verschillende sprekers reageren op onderdelen uit
eerdere redevoeringen waar anderen op hun beurt weer op in gaan. Het is nooit helemaal te
voorspellen welke thema’s er dan uitspringen die soms tot flinke botsingen leiden.
Er zijn bezwaren tegen alle onderdelen van het ontwerp, maar het aangaan van nog meer
schulden stuit op de meeste weerstand. Van Rijckevorsel, als altijd nuchter en deskundig,
heeft grote moeite met de vermeerdering van de schulden die in zijn ogen een bedreiging
vormt van de kredietwaardigheid van Nederland. Luzac moet van die vermeerdering eveneens
niets hebben, omdat de schulden verhandeld worden op de beurzen en daar is hij fel op tegen.
Dat is dé oorzaak voor de achteruitgang van de ‘productieven goederenhandel’ die dreigt ‘te
niet te (...) gaan’.52 Volgens Den Tex is het maken van schulden om de rentedruk te verlichten
het leggen van lasten op de toekomst met de vraag of de volgende generaties ooit in staat
zullen zijn die af te lossen. Deze argumenten keren steeds weer terug.
Voorstanders van de aanpak van de minister redeneren heel anders. Het gaat niet om de
schulden die een land heeft, maar om de lasten die het op moet brengen. Van Akerlaken legt
het zijn medeleden uit aan de hand van een praktisch voorbeeld. Een erfgenaam krijgt een
erfenis die bestaat uit bezittingen ter waarde van ƒ 1 miljoen, een schuld van een dezelfde
omvang, tegen een rente van 5%, en een onzuiver inkomen van ƒ 50.000. Dat kan die
erfgenaam niet betalen. Wat stelt de regering nu voor? Die wil de schuld verhogen tot
ƒ 1.410.000 tegen een rente van 3%. Die kost de erfgenaam geen ƒ 50.000, maar slechts
ƒ 42.300. Dat kan hij wel betalen en daarmee beschikt hij over de hele erfenis!
De belangrijkste woordvoerders van de financiële oppositie, leden die volledige openheid
en verantwoordelijkheid eisen voor alle overheidsfinanciën in heden en verleden, reageren
verschillend. Van Goltstein verspeelt deze keer zijn effectiviteit volledig door veel te lang in
te gaan op een eerdere, niet volledig transparante lening. Het levert hem alleen maar een forse
schrobbering van de minister op.53 Verweij Mejan, Van Panhuys en Van Rappard zijn om
verschillende redenen tegen, maar voordat zij hun oordeel uitspreken, bespreken zij de wet
uitvoerig met een analyse van de effecten. Vooral Van Rappard maakt indruk. Hij blijft een
toonbeeld van wellevendheid die hij ook van de anderen vraagt. ‘Met leedwezen heb ik in
deze beraadslaging telkens met minachting en afkeuring hooren gewag maken van de
zoogenoemde oude Regering. U Edel Mogenden vergunnen het mij dit onstaatkundig en
onedelmoedig te noemen’.54
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Handelingen 1842-1843, 287.
De minister heeft achting voor Van Goltstein ‘maar Zijn Edel Mogende vergeve het mij, dat ik minder achting heb
voor zijne financiëele kundigheid in deze’ en wijst hem terecht over zijn tendentieuze formuleringen. Ibidem, 302.
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Ibidem, 310.
53

185

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
De liberalen Van Rechteren, Van Dam van Isselt en Luzac dringen eensgezind aan op de
noodzakelijke herziening van de grondwet en krijgen daarbij gedeeltelijk steun van
Schooneveld die met klem een homogeen ministerie bepleit. Hij stelt dat ‘het groote
redmiddel (...) een compact Ministerie [is] met een president aan het hoofd, dat een bepaald,
openlijk aangekondigd systema’ volgt. Helaas is daar nog geen sprake van en dus ‘bestaat er
geen ander redmiddel, dan het aankweeken van individueel vertrouwen jegens de Ministers’.55
Dat is elke keer weer een lastig avontuur en aangezien verhoging van de belastingen het
laatste is waar het land op wacht, stemt hij, net als Van Dam van Isselt, van harte voor het
ontwerp.
Van den Bosch houdt de merkwaardigste toespraak. Hij spreekt alsof hij nog steeds
gouverneur-generaal of minister van Koloniën is. Zijn oordeel over het huidige constitutionele
bestel is hard en afwijzend. Hij ziet‘eene overwegende oppositie tegen de Regering’ die het
alleen maar met elkaar eens is, ‘dat zij het Gouvernement wantrouwen’. Voor de regering zit
er niets anders op dan loven en bieden om een meerderheid voor afgezwakte voorstellen.
‘Zulk eene wijze van bestuur is onbestaanbaar met het belang van den Staat’.56
De regering heeft de verdediging goed voorbereid.57 Schimmelpenninck van der Oye
speculeert vooral op het vertrouwen dat de regering aanvankelijk wel gehad heeft. Hij wijst de
Kamer op de grote maatregelen die genomen zijn. ‘De zaken met België zijn geregeld. Het
Amortisatie-Syndicaat, dat zoozeer tot nadeel van onze financiën heeft gestrekt, is opgeheven;
de uitgestelde schuld is geconverteerd. Men heeft staten medegedeeld, waaruit de toestand der
financiën kenbaar werd’.58 Het voorliggende ontwerp is de volgende stap waarvoor de
minister met grote nadruk het vertrouwen vraagt.
Rochussen bespreekt de verschillende bezwaren. De meeste tegenstanders hebben
‘beweeggronden die niet in direct verband tot de wet zelve staan’. Daar gaat hij nauwelijks op
in en de zakelijke argumenten tegen de kapitaalsverhoging, de conversie en de aflossing aan
de Handel-Maatschappij weerlegt hij. Aan het slot voert de minister de druk flink op. ‘Maar
wierd het [wetsontwerp] verworpen, dan geve God, dat de toekomst mij niet moge
regtvaardigen, maar dat integendeel, in het belang des vaderlands, die toekomst leere dat ik
mij bedrogen heb, en niet U Edel Mogenden’.59 Hoe groot de zorgen over de goede afloop
zijn, is te merken aan de volstrekt atypische bijdrage van Baud. Die houdt nu geen scherpe en
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Ibidem, 313. Zie ook: Secker, ‘Parlementaire oppositie’, 78.
Handelingen 1842-1843, 328. De tijd van Van den Bosch is voorbij. De Tijdgenoot van 29 juni 1843 weidt een
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Van Goltstein spreekt daar later zijn waardering over uit. Hij ziet het als een bewijs voor groeiende homogeniteit.
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Ibidem, 356, 363
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zakelijke rede maar een met cursiveringen doorspekt betoog, waarin hij tegenstanders onnodig
hard aanpakt.60
Het baat niet, de Tweede Kamer verwerpt het wetsontwerp, volgens Van Panhuys het
gewichtigste sinds het aftreden van koning Willem I, met 30 stemmen tegen en 24 voor.61 Het
gaat om een ingrijpend besluit, want verscheidene leden ‘verzoeken, overeenkomstig art. 23
van het Reglement van Orde, aanteekening in de notulen, dat zij niet tot het besluit ter
verwerping van het Regeeringsvoorstel medegewerkt hebben’.62
Minister Rochussen rest niets anders dan de consequentie te trekken en zijn ontslag op 15
juni in te dienen.63 Op 17 juni 1843 ontmoeten de Kamer en de minister elkaar nog één keer
bij de behandeling van het wetsontwerp over de uitgifte van schatkistbiljetten om in het acute
tekort van de schatkist te voorzien. Het biedt de minister de gelegenheid uit te weiden over
‘eenige hoofdpunten, waardoor mijn beheer zich heeft gekenschetst’. De lange duur van de
volhardingspolitiek, gecombineerd met nieuwe teleurstellingen zijn hem als minister
noodlottig geworden. Als laatste spreekt de oude, ervaren Van Nes nuchtere en waarderende
woorden. De meerderheid was het niet eens met het ontwerp van de minister; dan ‘schiet er
derhalve niet anders over dan plaats te maken voor een opvolger, die het geluk moge hebben
den bijval van U Edel Mogenden te verkrijgen’.64 Hij sluit af met een groot compliment. De
minister heeft tot het laatste toe ‘de gronden van een constitutioneelen regeringsvorm’ gekend
en geëerbiedigd.
De verwerping betekent een stagnatie voor de sanering die langer duurt dan verwacht. De
koning benoemt eerst J.A. van der Heim van Duivendijke als opvolger. Wijs geworden door
het echec van zijn voorganger Rochussen gooit de nieuwe minister het over een andere boeg.
Zijn voorstellen houden geen verlaging van uitgaven maar verhoging van de inkomsten in.
Die wil de minister bereiken door uitbreiding van de successiebelasting, verhoging van de
belasting op huurwaarde, een heffing van 5 tot 10% op de inkomsten uit ambtsbetrekkingen
en van 5% op alle renten van binnenlandse effecten.65 Het pakket heeft de openbare
behandeling in de Tweede Kamer niet eens gehaald. Het voorlopig verslag van de centrale
afdeling spreekt het onaanvaardbaar zo duidelijk uit dat de minister zijn ontslag aanbiedt.66 De
koning heeft de grootste moeite iemand te vinden voor een post met een wel heel hoog

60

Baud schuwt het grof geschut niet: ‘wij weten het op gewijd gezag: Ieder koningrijk dat tegen zich zelf' verdeeld is,
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In zijn ‘Autobiografie’, uit 1870, wijt Rochussen het afstemmen vooral aan ‘opposanten en andere leden der Kamer
die met leede oogen zagen dat ik in zoovele opzigten geslaagd was mijne wetten aangenomen te zien’. De Tijdgenoot
van 1 juni 1843 ziet het anders. Complexiteit en gebrek aan openheid zijn de belangrijkste redenen voor het
afstemmen van de wet.
62
Handelingen 1842-1843, 365, 369. Helaas worden geen namen genoemd.
63
De teleurstelling bij de koning is groot, al gaat Van Zanten, Koning Willem II, 462-463, ook in op de kritiek die er
over Rochussen heeft bestaan. Van Zanten haalt vooral zijn ijdelheid en eigenbelang aan. Ook Smit oordeelt, ten
onrechte, niet positief over de verdiensten van Rochussen, Omwille der billijkheid, 39.
64
Handelingen 1842-1843, 400.
65
Smit, Omwille der billijkheid, 40-41.
66
Smit verhaalt hoe de koning alles in het werk stelt om de minister te behouden en het voorstel een betere ontvangst
te laten krijgen. Het helpt niet. Omwille der billijkheid, 42-43. Zie ook: Van den Berg en Vis, De eerste honderdvijftig
jaar, 297.

187

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
afbreukrisico. De nieuwe begroting dringt echter en uiteindelijk is minister Van Hall van
Justitie bereidt om Financiën ad interim waar te nemen.67
De staatsschuld heeft Rochussen zijn grootste roem bezorgd én zij veroorzaakt zijn val.
Zijn verdiensten zijn, zoals Schimmelpenninck van der Oye laat zien, heel groot. De manier
waarop Rochussen dat heeft gedaan, is nog belangrijker. Hij heeft altijd open kaart gespeeld
en daarbij, samen met enkele andere ministers, de samenwerking met de Kamer gezocht.
Zowel de minister als de Kamer hebben daarin gehandeld naar de geest van de herziening van
1840. Rochussen heeft alleen te lang gewacht met het saneren van de staatsschuld en hij
kreeg, mede daardoor, te maken met extra tegenvallers. In de Kamer vormde zich intussen een
steeds vasthoudender financiële oppositie en het versterkte de roep om een nieuwe
grondwetsherziening. Daarmee is niet gezegd dat bij een vroegere indiening de kans van
slagen veel groter zou zijn. Het echte urgentiebesef ontbreekt nog te veel. Veel leden gaan
ervan uit dat een beter voorstel mogelijk is dat meer tegemoet komt aan hun eisen.
De Kamer heeft zich tijdens het debat van zijn ‘beste’ kant laten zien: de leden zijn
betrokken, overtuigd van hun onafhankelijk en zij zijn verdeeld. De wet bestaat uit te veel
verschillende voorstellen die elk afzonderlijk te maken krijgen met tegenstanders. Deze
verzamelde ‘minoriteiten’ zijn met elkaar verantwoordelijk voor de verwerping van een
ontwerp dat de kroon op het werk van Rochussen had moeten zijn. De middelen om deze
weerstand op te lossen of te doorbreken ontbreken echter. De Kamer mist het recht van
amendement om het voorstel te verbeteren en de koning het recht van ontbinding om het
verzet te breken. Er moet niet alleen een nieuw ontwerp komen, maar ook een ‘nieuwe’
grondwet.
d De begroting voor 1844 en 1845
De grondwetsherziening is een serieus discussieonderwerp tijdens de algemene beraadslaging
van de begroting voor 1844 en 1845 die nog door Rochussen is ingediend en die Van Hall als
interim-minister van Financiën van 26 september tot 5 oktober 1843 verdedigt. De hardliners
Van Dam van Isselt, Van Sasse van Ysselt en Van Rechteren eisen eerst een herziening en
daarna de vaststelling van de begroting. Maar als hun geestverwant Luzac zich bij Van
Anemaet en Schooneveld voegt, die een nieuwe begroting zien als de opmaat naar de
herziening, wordt dat het mantra: eerst de begroting en dan de herziening! De andere
belangrijke thema’s van de algemene beraadslaging zijn het interimaat van Van Hall en het
hoge begrotingscijfer tegenover achterblijvende middelen. Het wordt een soms
ongemakkelijke en langdurige exercitie vanwege de machteloosheid van de Kamer om de
budgetten substantieel te verlagen. Er valt redelijkerwijs niet veel meer te bezuinigen. De
Kamer verwerpt drie hoofdstukken maar dat is meer voor de Bühne, omdat die ruim twee
maanden later alsnog met kleine aanpassingen goedgekeurd worden. Het weerhoudt de
67
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prominenten er niet van om in heldere betogen de noodklok te luiden en duidelijk de richting
aan te wijzen naar een transparant en zuinig beheer. Tot slot compliceert het niet onomstreden
gezag van de interim-minister de gang van zaken.
Het openingswoord is voor Van Hall. Hij houdt een uitstekende toespraak met een
veelzeggende en appellerende analyse van het (verwachte) optreden van de Kamer. ‘Deze
Kamer (...) hecht aan behoudende beginselen. (...) Behoud van hetgeen bestaat, zoowel ten
opzigte van onze Staatswet, als ten opzigte van het openbaar crediet’.68 Van een herziening, zo
waarschuwt de minister met nadruk, zijn geen grote bezuinigingen te verwachten en ‘aan
zoodanige herziening niet gedacht kan, noch mag worden, op een tijdstip waarin vóór alles de
financiën geregeld en het evenwigt tusschen de uitgaven en ontvangsten hersteld behoort te
worden’.69
Verweij Mejan is tijdens de algemene beraadslaging de eerste spreker die een grondige
analyse van de situatie geeft en een oplossing biedt binnen de bestaande grondwet. Hij erkent
de blokkerende macht van de onontbindbare Kamer maar die wordt vanzelf doorbroken door
een homogeen ministerie dat ‘de uitdrukking wezen [moet] van het gevoelen der
parlementaire meerderheid, als vertegenwoordigende de nationale meerderheid’. Daar heeft
het tot nu toe aan ontbroken. De herziening? Verweij Mejan gelooft er alleen maar in als zij
uitvloeisel is ‘van eene algemeen en diep gevoelde behoefte; nooit moet zij geschieden op den
wensch van weinigen, of als het opgedrongen kunstwerk van welmeenende voorbarigheid’.70
Nu is een vast ministerie nodig met een nieuw, eenvoudiger en zuiniger ‘stelsel van
administratie, financiën en belasting’.71
Van Rappard is de volgende spreker met grote invloed. Ongetwijfeld heeft hij zijn
toespraak uitgeschreven voor zich, maar hij kapittelt eerst de verschillende sprekers. ‘Van alle
zijden toch heb ik een stelsel hooren verdedigen, hetwelk lijnregt met mijne overtuiging
strijdt’. Van Rappard weet heel goed dat deze sprekers uit zijn op ‘een verantwoordelijk
Ministerie: in verband daarmede de ontbindbaarheid van de Vertegenwoordiging, en als
gevolg hiervan eene meer directe verkiezing: alzoo een geheele verandering, zoo al niet
omkeer van het bestaande’.72 Kortom, een heilloze weg. Vervolgens neemt Van Rappard zijn
toespraak ter hand en houdt hij een doorwrocht betoog, waarin hij afscheiding van België, de
volhardingspolitiek en de mindere omstandigheden van de jaren veertig aanwijst als de echte
oorzaken voor de teleurstellende begroting. Die dient dan ook op haar eigen merites
beoordeeld te worden, zonder een al te nadrukkelijke koppeling aan de grondwetsherziening.
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Van Rappard is veruit de belangrijkste steunpilaar van de regering maar hij is niet de enige.
Van Rijckevorsel wil vooral snelheid en duidelijkheid. Hij houdt het, onder de bestaande
grondwet, ‘voor mogelijk met wijsheid en gematigdheid, doch tevens met moed en
geestkracht, vorige misstappen allengs te herstellen’.73 Ook Van Akerlaken wil handelen,
maar constateert dat de Kamer herschapen lijkt ‘in eene pleitzaal (...) [waarin] bijeen zijn twee
partijen, die tegenover elkander staan, en waarvan de eene zich door het opwerpen van
dilatoire exceptiën zoekt te onttrekken aan hetgeen de andere van haar verlangt’.74 Niet de
regering maar de Kamer is momenteel het probleem.75
Een aanzienlijk deel van de Kamer heeft voor het eerst sinds 1840 de herziening van de
grondwet tot centrale voorwaarde verheven om uit de impasse van de sanering van de
staatsschuld en de structurele tekorten op de begroting te geraken. Deze betogen treffen vooral
bij Schimmelpenninck van der Oye doel. Hij is gepikeerd over het steeds terugkerende verwijt
van het gebrek aan homogeniteit in de regering. In navolging van Van Akerlaken, legt hij de
verantwoordelijkheid vooral bij de Kamer:
‘Wanneer in deze Vergadering geen hoofddenkbeeld heerscht, waaronder hare leden zich
scharen; wanneer elk lid zijne eigene meening behoudt, zonder die aan het gevoelen eener
meerderheid ondergeschikt te maken, dan wordt niet slechts voor deze Regering, maar voor
elke andere, het behartigen van de zaak des Vaderlands onmogelijk’.76
De Kamer sluit de algemene beraadslaging als altijd af met de stemming over Hoofdstuk I,
(Huis des Konings). De uitslag is veelzeggend. Net als in 1841 vindt de oppositie een krachtig
protest belangrijker dan het rituele respect voor de koning: 24 leden stemmen tegen hoofdstuk
I en 33 voor, een spectaculaire uitslag.77
Bruce grijpt de behandeling van het volgende hoofdstuk II, de Hoge Colleges van Staat,
aan om een fundamenteel betoog te houden over de inrichting van de begroting. Deze rede is
een regelrechte beginselverklaring van de financiële oppositie. Zijn allergrootste bezwaar
tegen de inrichting is de aanwezigheid van talloze rijksfondsen die, samen met een incomplete
instructie voor de Rekenkamer, de regering de mogelijkheid bieden om aanzienlijke bedragen
buiten het zicht van de Kamer te besteden. Nauwkeurig geeft Bruce aan welke wetten er direct
nodig zijn: een wet die bepaalt wat koloniale uitgaven zijn, een wet die de ministeriële
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verantwoordelijkheid ten aanzien van de begroting regelt, een wettelijke uitwerking van de
grondwetsartikelen 195 en 196, en een betere instructie voor de Rekenkamer. Verder is er een
regeling nodig voor de inrichting van de begroting, voor uitgaven buiten de begroting om en
een wet voor de afsluiting en aanzuivering van de begroting. De Kamermeerderheid schaart
zich in de stemming over hoofdstuk II achter deze fundamentele kritiek. Het hoofdstuk wordt
met 23 stemmen voor en 33 tegen verworpen.78
Tijdens de behandeling van hoofdstuk III, de begroting van Buitenlandse Zaken, komt het
tot een openlijke botsing van Van Goltstein, Van Rechteren, Verweij Mejan en Nedermeijer
van Rosenthal met minister Schimmelpenninck van der Oye die na het aftreden van Van
Huyssen van Kattendijke het ministerie tijdelijk waarneemt. Vooral Van Goltstein steekt de
draak met het beleid van het ministerie als hij een serieuze toelichting van de minister
persifleert tot: ‘Onze gezanten moeten er zich toe bepalen (...) om den loop der gebeurtenissen
rustig af te wachten, zonder zich voor te stellen dat zij eenigen invloed op den gang derzelve
moeten trachten uit te oefenen’.79 Van Rechteren vindt dan ook dat er fors op deze post
bezuinigd kan worden.
De minister beheerst zich nog. Na aanvaarding van het hoofdstuk met 34 tegen 19 stemmen
leest Schimmelpenninck de Kamer geducht de les. Het past de Kamer niet, om na de
aanvaarding hoofdstuk I, weer naar een herziening te verwijzen of andere thema’s aan de orde
te stellen die vreemd zijn aan het voorliggende hoofdstuk.
‘En nu mag ik wel de aandacht van U Edel Mogenden daarop vestigen, dat er geen
mogelijkheid bestaat om 's Lands zaken goed te regelen, wanneer in deze Vergadering de
minderheid zich nooit onderwerpt aan de uitspraak der meerderheid; wanneer bij de bezwaren,
uit de wetten zelven voortvloeiende, ook nog die komen, welke daar buiten liggen en
waaromtrent de Kamer uitspraak gedaan heeft’.80
Het is volgens Bruce en De Man een terechte les in parlementair optreden volgens de normen
van de jaren veertig, maar Van Panhuys kaatst de bal terug: het past de regering evenmin om
de tegenstanders van ‘de conversie-wet of (...) de laatst voorgestelde wet op de Regterlijke
Organisatie, van gehechtheid aan persoonlijk of plaatselijk belang te beschuldigen’. Verweij
Mejan ziet echter niet in waar deze commotie voor dient. ‘Hij acht het daarom wenschelijk,
dat men daaraan een einde make’.81 Blijkbaar steekt het een aantal prominenten dat hun
vroegere bondgenoot zich ontpopt heeft tot een steunpilaar van de regering.
De reprimande van Schimmelpenninck van der Oye heeft effect. Tijdens de behandeling
van hoofdstuk IV, Justitie, leggen alle sprekers uit dat hun bezwaren concrete artikelen uit de
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begroting betreffen. Zelfs Luzac en Van Rechteren, die er toch weer de grondwet bij halen,
noemen concrete onderwerpen om hun tegenstem te verklaren.
Het effect is ook merkbaar tijdens het debat over Schimmelpennincks eigen begroting van
Binnenlandse Zaken die met 30 tegen 25 stemmen aangenomen wordt. De bezwaren
daartegen zijn divers. Luyben heeft grote moeite met het aantal ambtenaren, Den Tex met de
centralisatie, Verweij Mejan spreekt over de academie te Delft en Van Rijckevorsel heeft vier
onoverkomelijke bezwaren, waarvan de ‘ellendige toelage van ƒ 500’ voor een voormalige
referendaris alleen al voldoende is om tegen te stemmen.
In zijn verdediging geeft de minister blijk van het grote belang dat hij aan onderwijs hecht.
‘Hun, die niet bespiegelend of poëtiseerend, maar werkdadig moeten leven, wenschte ik de
middelen aan te wijzen, door welke zij in het strijdperk kunnen treden (...). Ik spiegel mij
groote gevolgen voor van een goed technisch onderwijs voor de toekomst’, vooral om de
ontevredenheid weg te nemen van hen die zich willen ontworstelen aan hun stand!82
De Waals-hervormde Luzac zorgt voor vuurwerk bij hoofdstuk VI, Hervormde Eredienst,
dat in andere jaren een hamerstuk is. Nu grijpt hij de gelegenheid aan het koninklijk besluit
van 29 juli 1843 te bekritiseren, waardoor op termijn 11 van de 17 Waals-hervormde kerken
moeten sluiten. Luzac beklemtoont ‘het verkeerde, onbillijke, onstaathuishoudkundige,
onstaatkundige en onregtvaardige van het besluit’ dat bovendien ‘in strijd is met de zeer
duidelijke bewoordingen der Grondwet’.83 Het hoeft geen betoog dat minister Van Zuylen van
Nijevelt dit ten stelligste ontkent. De verkleining heeft uitsluitend te maken met de
achteruitgang van het aantal Franstalige gelovigen. Luzac heeft enig succes: 15 leden
stemmen tegen dit hoofdstuk.84
De Kamer prijst vervolgens minister Rijk van Marine, maar verwerpt zijn begroting met 22
tegen 34 stemmen omdat er te weinig bezuinigd is.85 Een aangepast ontwerp haalt het op 22
december wel. Nadat hoofdstuk IX A, Nationale Schuld, aanvaard is, maakt minister ad
interim Van Hall een serieuze inschattingsfout in zijn toespraak bij de behandeling van
hoofdstuk IX B, Financiën. ‘Mijne betrekking is’, zo betoogt hij, ‘geheel interimair, en zal,
zoo ik hoop, spoedig ophouden’.86 De minister denkt hiermee dezelfde welwillendheid te
wekken als bij zijn aantreden als minister van Justitie. Den Tex lijkt ervan onder de indruk,
maar bij een kritisch lid als Schooneveld werkt het averechts. Hij vindt dat deze voorlopige
minister zijn opvolger opzadelt met een slechte begroting en een zware taak de schulden te
reorganiseren. Anderen komen met een stortvloed aan praktische bezwaren. Het ministerie
functioneert omslachtig, de begroting is onvolledig, de provinciale financiën veel te kostbaar,
het beheer van de domeinen slecht geregeld en de administratie van belastingen en accijnzen
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is te duur. Het verweer dat er op het departement aanzienlijk bezuinigd is, overtuigt niet. De
Kamer verwerpt de begroting met 25 stemmen voor en 32 tegen. De meerderheid wil een
bekwame en volledig verantwoordelijke minister en geen interimair die de verantwoordelijkheid op het bord van zijn opvolger lijkt te deponeren. De minister is bereid zijn les te leren: op
22 december verdedigt hij zijn aangepaste ontwerp. Dat Bruce, met zijn gedetailleerde
opvattingen over een goed ingerichte begroting, hem nu prijst, zal de minister gestreeld
hebben. Bruce erkent, ‘dat de Regering door de tot stand gebragte bezuinigingen en
vereenvoudigingen getoond heeft, dat het haar ernst is, om op den goeden weg voort te
gaan’.87 De Kamer aanvaardt nu het hoofdstuk met 49 stemmen voor en 1 tegen (van Van
Dam van Isselt).
Het is waarschijnlijk tegen ieders verwachting in dat hoofdstuk X, de enorme begroting
van Oorlog,88 zonder kleerscheuren met 44 tegen 13 stemmen goedgekeurd wordt. Het is niet
zo dat er gebrek is aan kritiek. In tegendeel. Schooneveld deelt de groepen, de bezwaarde
‘minoriteiten’ zo in: er zijn tegenstanders die vinden dat er te veel, anderen die ervan
overtuigd zijn dat er te weinig (Van Rechteren, Van Goltstein en Bruce) en de derde groep die
van mening is dat er verkeerd (Schooneveld zelf) bezuinigd wordt. Zoveel verschillende
bezwaren zijn ruim voldoende om een ontwerp te laten stranden. De minister heeft het
waarschijnlijk aan oud-generaal Van den Bosch te danken dat dit niet gebeurt. Hij is de enige
met een grondige analyse van de Europese verhoudingen die hij kwetsbaar oordeelt. ‘Hangt
thans de vrede in Europa, menschelijkerwijze gesproken, niet af van het leven van één
hoogbejaarden Vorst, wiens wijsheid het alleen heeft kunnen verhinderen dat de oorlog sedert
de laatste acht of tien jaren niet reeds meermalen uitgebroken is’.89 Van den Bosch werpt zich
op als een kritische, maar ook overtuigde voorstander van deze begroting. Minister List buit
dit met succes uit door te betogen dat het geld echt nodig is voor de ‘handhaving van de
onafhankelijkheid van den Staat en de beveiliging van deszelfs grondgebied’.90
Tijdens de behandeling van hoofdstuk XI, de begroting van Koloniën, gaat het slechts over
twee, heel principiële onderwerpen: de consignatiecontracten met de Handel-Maatschappij en
artikel 59 van de grondwet met het koninklijke opperbestuur over de koloniën.
Van Goltstein hekelt opnieuw de contracten, de dwangbuis ‘ten gevolge van hetwelk wij
verpligt zijn de Indische voortbrengselen aan de Maatschappij te consigneeren’. Het leidt tot
‘bovenmatige kosten van verkoop’ en de producten kunnen niet op Java verkocht worden,
‘alwaar zij somtijds een hoogeren prijs dan hier te lande kunnen opbrengen’.91 Dit is in strijd
met het handelsrecht en daarmee is de overeenkomst nietig.
Van Rijckevorsel, gewoonlijk een groot voorvechter van vrijhandel, reageert direct. Hij
ziet de grote veilingen in Amsterdam en Rotterdam, Europese centra voor koffie en suiker, in
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gevaar komen, evenals de werkgelegenheid van ‘duizenden van ingezetenen, wier nijverheid
in verband staat met onze scheepvaart’. Het vertrouwen van Van Rijckevorsel in de minister is
opnieuw heel groot; ‘zijn karakter [levert] mij grooteren waarborg op (...) dan art. 59 der
Grondwet’. Desondanks stemt hij tegen de begroting omdat daarop de uitgaven thuis horen
die in Nederland voor de koloniën gedaan worden.92
Luzac pakt opnieuw artikel 59 van de grondwet aan. Het is onbestaanbaar dat, op grond
van dat artikel, de Kamer een Nederlandse begroting van ƒ 70 miljoen vaststelt, terwijl zij
over de Indische begroting van ƒ 78 miljoen niets te zeggen heeft. Minister Baud verdedigt
opnieuw de noodzakelijkheid van het autocratisch regeringsbeginsel dat tot deze
geheimhouding verplicht. ‘Hier toch is de onmiskenbare strekking van alle instellingen, dat de
wil geschiede van de meerderheid: ginds zou diezelfde strekking vernietigend zijn voor ons
gezag, het is de wil der minderheid, niet der meerderheid, die in de Koloniën in ons belang
gelden moet’.93 Al vindt Luzac dit principe vijandig aan artikel 59, het brengt de aanvaarding
van het hoofdstuk, met 48 tegen 8 stemmen, niet in gevaar.
Bij het ontwerp op de Middelen gaat het altijd om de vraag of het verantwoord is om het
geld te weigeren als de grote meerderheid van de begrotingshoofdstukken aangenomen is.
Luzac, Bruce, Nedermeijer van Rosenthal en Van Sasse van Ysselt erkennen min of meer
schoorvoetend dat voorstemmen plicht is.94 41 leden zijn het ermee eens, 15 stemmen tegen
omdat de begroting niet compleet is (Van Nagell), omdat het geheel onwettig en ontijdig is
(Van Rechteren) of, in het geval van Van Goltstein, omdat de lasten te ongelijk verdeeld zijn.
Er is na het debat maar één conclusie mogelijk. De leus dat eerst de begroting op orde moet
zijn, voordat er van een herziening sprake kan zijn, verplicht de regering die van een
herziening niet wil weten, tot een onmiddellijke sanering van de overheidsfinanciën.
e De saneringswetten van Van Hall
De sanering komt er. Het pakket van zes wetten dat minister Van Hall eind december 1843 en
begin januari 1844 bij de Kamer indient, met de leningwet als pars pro toto, is het sluitstuk
van de financiële wetten uit de periode 1842 tot 1844.95 Van Hall heeft heel goed gekeken
naar zijn twee voorgangers Rochussen, die alles in één ingewikkelde wet wilde regelen, en
Van der Heim van Duivendijke, die met zijn inkomstenbelasting niet eens aan een openbare
behandeling toekwam. Daarom knipt Van Hall het pakket op in zes ontwerpen met het hete
hangijzer lening of belasting bijna aan het eind.96 Hij schat in dat, als de Kamer de eerste
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voorstellen aangenomen heeft, het niet meer zo waarschijnlijk is dat zij de leningwet zal
verwerpen.97 Van de les van Van der Heim dat een inkomstenbelasting onbespreekbaar is,
maakt hij een dreigement. De Kamer kan de directe belasting voorkomen door de andere
maatregelen te accepteren. Een niet onbelangrijk ‘voordeel’ voor Van Hall is het inmiddels
sterk toegenomen besef van urgentie. In 1843 meende de Kamer nog dat het de ruimte had om
het ontwerp van Rochussen af te wijzen in afwachting van betere voorstellen. De laatste
begrotingsbehandeling heeft duidelijk gemaakt dat het structurele tekort niet op te vangen is in
de begroting zelf. Nu is het pakket ‘het groote vraagstuk [...] waarvan het vallen of staan van
Nederland afhankelijk is’.98
Het gaat bij de behandeling van de eerste twee ontwerpen op 6 tot 8 februari 1844, over de
achterstand tot 1840 en de tekorten van 1841 tot 1843, niet zozeer over de inhoud, als wel
over de herziening van de grondwet en over de koppeling met de leningwet. Het zijn vooral de
prominenten die het woord voeren. Van Goltstein maakt zijn voorstem afhankelijk van de
garantie die de regering wil geven voor een blijvend gezond financieel beheer. Het is een
onmogelijke eis omdat die alleen te regelen is in een vernieuwde grondwet. Luzac en Van
Dam van Isselt gaan, zoals verwacht, uitvoerig in op de herziening die noodzakelijk en
onvermijdelijk is. Duymaer van Twist en Bruce beperken zich tot het ontwerp dat onduidelijk
en dus onaannemelijk is. Van Rappard, die vooral bij de meer behoudende leden groot gezag
geniet, evalueert de verschillende bijdragen. Hij constateert dat er sommigen Kamerleden
tegen zijn vanwege de vermeende koppeling met de leningwet, anderen eisen een aansluitende
grondwetsherziening en weer anderen keren zich tegen het ontwerp zelf. Na een zorgvuldige
analyse van deze standpunten concludeert hij dat aanneming van dit ontwerp niemand bindt
ten aanzien van de grondwet en de leningwet. Van Rappard kondigt aan voor te zullen
stemmen. De bijna altijd evenwichtige en beheerste toespraken van de prominenten zijn het
palet aan standpunten die de anderen helpen in het bepalen of het verantwoorden van hun
stem. Deze regie zorgt ervoor dat de discussie ordelijk verloopt en niet eindeloos duurt.
De verdediging van Van Hall getuigt van groot inzicht in het belang van dit eerste ontwerp.
Eerst legt hij de verantwoordelijkheid voor de enorme tekorten bij Willem I, maar, zo houdt
hij de Kamer voor, de politiek van volharding was ‘over het algemeen in den geest der
nationale zienswijze’. De vrees dat aanvaarding de acceptatie van de leningwet betekent,
relativeert hij heel slim. Dit wetsontwerp is allen maar nodig om de andere ontwerpen te
kunnen behandelen: ‘zoo dit wetsontwerp eenmaal is afgestemd, ontzinkt ons de bodem,
waarop al de anderen rusten’.99 Het belangrijkste is wel dat hij geen enkel verband legt met de
grondwetsherziening. Daarmee verspeelt hij de steun van een minderheid die dat expliciet
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eist, maar wint hij de meerderheid die wel een herziening willen, maar niet afgedwongen door
de liberalen.
De aanvaarding van dit eerste, cruciale ontwerp met 30 tegen 24 stemmen zet de toon voor
het tweede debat. De frustratie bij de tegenstemmers is groot zonder dat het aantoonbaar effect
heeft op de stemming. Van Dam van Isselt berispt niet alleen de minister maar ook zijn
collega’s die hij lauwheid en onverschilligheid verwijt die de regering zal stimuleren ‘om in
hare denkwijze te volharden en zij zal er zich later op kunnen beroepen’. Hij voegt er nog aan
toe dat herziening uit moet gaan van ‘het Hoofd van den Staat, opdat de Natie haar dankbaar
aanneme’.100 Van Goltstein kent dit soort emoties niet. De huidige grondwet verhindert een
‘krachtdadigen invloed der vertegenwoordiging op het beheer van 's lands geldmiddelen’, de
echte oorzaak van de huidige crisis. Herziening is pure noodzaak. Bruce bevestigt dat. Tot
voor kort zag hij niet zoveel in een herziening, maar hij ervaart aan den lijve ‘hoezeer onze
tegenwoordige Grondwet het gemeen overleg bemoeijelijkt, en aan de invoering van eene
vereenvoudigde staatshuishouding hinderlijk is’.101
Minister Van Hall kan het zich op grond van de ruime aanvaarding van het eerste ontwerp
veroorloven om begripvol in te gaan op de gemaakte opmerkingen en het op punten eens te
zijn met Van Goltstein en Van Rappard. De stemmingsuitslag verschilt nauwelijks van die
van de vorige dag: 29 leden stemmen voor en 25 tegen. Het verschil met het eerste debat is
groot. Het dringt tot de tegenstanders door dat zij het pleit gaan verliezen. De frustratie uit
zich bij de een ongenuanceerder en bij de ander pregnanter, terwijl de minister het geheel met
verholen genoegen aanziet en zelfs waarderende woorden gebruikt voor argumenten die hem
goed uitkomen.
Twee weken later, op 23 februari 1844, begint de behandeling van het ‘Wetsontwerp tot
vaststelling van eene buitengewone belasting op de bezittingen en daarmee gepaard gaande
vrijwillige geldleening’, in de volksmond beter bekend onder de naam ‘monsterwet’. Daarin
stelt Van Hall de heffing voor van een eenmalige buitengewone belasting van gemiddeld 1,5%
op bezittingen en op inkomsten tot bezittingen herleid, en een vrijwillige geldlening die na de
nodige kritiek gesteld is op ƒ 127 miljoen. In het geval de lening het gevraagde minimumbedrag bereikt of passeert, vervalt de buitengewone belasting.102 Met deze extra inkomsten
kan de minister zowel de begrotingstekorten uit vorige jaren als de conversie van de 4½ en
5% rentende staatsschuld naar 4% en de gedeeltelijke aflossing van schuld aan de HandelMaatschappij financieren. De voorstellen zijn, zoals gezegd, een knappe selectie van eerdere
voorstellen met een geldlening als nieuw, gewaagd en bijzonder omstreden element.
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Uit de enorme publieke belangstelling, die vooral tegen de belasting is gericht, blijkt vooral
het ongeloof in het welslagen van de lening.103 De betrokkenheid in de Kamer is eveneens heel
groot. Niet alleen voeren 50 van de 56 leden in zes vergaderdagen met drie avondzittingen het
woord, op de dag van de stemming, 29 februari, is de opkomst volledig. Met recht kan Faber
van Riemsdijk zeggen dat ‘deze discussie misschien zonder voorbeeld in de parlementaire
geschiedenis is’.104
De opwinding heeft vanzelfsprekend alles te maken met de vurige wens van de
tegenstanders dat de wet afgestemd gaat worden. Het is echter de vraag of het ingediende
ontwerp inderdaad een onvoorspelbaar waagstuk is, zoals de tegenstanders beweren. Minister
Van Hall heeft sterke troeven in handen. Hij heeft allereerst heel belangrijke voorzorgsmaatregelen genomen door zijn thuisbasis, de Amsterdamse zakenwereld, te raadplegen en
vooral door het inzetten van koning Willem I als het boegbeeld van zijn plannen.105 De oude
koning heeft een lening toegezegd van maar liefst ƒ 12 miljoen.106 Verder heeft de minister de
misrekeningen van zijn voorgangers vermeden en kan hij profiteren van het sterk toegenomen
besef van urgentie. Bovendien put hij vertrouwen uit de aanvaarding van de twee eerste
wetten en, niet onbelangrijk, het gedwongen vertrek van een derde minister heeft geen
precedent.
Het debat is buitengewoon hectisch en spannend. Voor de tegenstanders gaat geen
beeldspraak of vergelijking te ver om hun afkeer lucht te geven. De nieuwe belasting – de
lening gaat het toch niet redden107 – leidt regelrecht tot het bederf van de zedelijkheid.108 Het is
volgens Star Busmann ‘een maatregel die in zijnen nasleep heeft misrekening, meineed,
zedeloosheid, arbitraire en inquisitoriale maatregelen, geldboete, gijzeling, ontzetting van
ambten, gelijkstaande met eerloos verklaring, en eindelijk het bederf van den braven
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I, 560-561.
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gemoedelijken man en den triomf des gewetenlooze’.109 Na talloze tirades vat Anemaet de
tegenargumenten samen:
‘sommigen [hebben] de wet als: 1°. onuitvoerlijk, 2°. gevaarlijk, 3°. onstaatkundig (...)
beschouwd; dat anderen dezelve hebben doen kennen als: 1°. onregtvaardig, 2°.
onevenredig, 3°. onbillijk; nog anderen als: 1°. ongelijk in haren druk, 2°. met geene
mogelijkheid naar billijkheid om te slaan, 3°. tot misrekening leidende, 4°. hoogst onzedelijk
in hare strekking, en uit dien hoofde onaanneembaar en onstaatkundig te noemen, dewijl zij
tegenover de nadeelen die zij aanbiedt geene redding uit onzen finantieelen nood zal
aanbrengen’.110
In dit verbale geweld is het voor de prominenten moeilijk om het debat te regisseren. Het
onderwerp is binnen en buiten de Kamer zo gepolitiseerd dat er van een onafhankelijke
standpuntbepaling tijdens het debat geen sprake meer is. Het feit dat bijna iedereen spreekt,
bewijst dat al die sprekers weten wat ze willen en dus geen boodschap hebben aan de betogen
van de prominenten. Desondanks onderscheiden zij zich met hun evenwichtige toespraken,
zowel voor als tegen de wet.111 Bruce, Van Panhuys en Duymaer van Twist stellen dat het
mogelijk is om eerst tegen de twee ontwerpen op de achterstanden te stemmen en nu deze
beladen wet aan te nemen. Van Twist keert zich vooral tegen het spektakel dat er gemaakt
wordt tegen de belasting die, zo rekent hij de Kamer voor, de burger ƒ 0,56 tot ten hoogste
ƒ 0,75 per ƒ 1000 per jaar gaat kosten. Hij is realistisch ten aanzien van het effect van zijn
betoog: ‘ik gevoel dat dit niets anders zoude zijn dan gapen tegen eene brandende oven; want
ik heb niet dat zelfvertrouwen, dat ik de waarheid zoude kunnen doen zegevieren tegen
vooroordeel en opgewondenheid in’.112
Met die opgewondenheid hebben alle voorstanders te maken. Sommigen verontschuldigen
zich zelfs voor hun instemming. Scheers van Harencarspel noemt zijn voorstem zelfs een
‘droeve, maar onvermijdelijke pligt’.113 Daar heeft Van Rijckevorsel, die op financieel gebied
groot gezag geniet, geen last van. Zonder opsmuk legt hij de Kamer uit dat aan dit ontwerp
behoefte bestaat, dat het voldoende en doeltreffend is. Van Rijckevorsel is een van de heel
weinigen die erop vertrouwt dat de lening voltekend zal worden.
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geacht spreker uit Gelderland [Van Dam van Isselt] eenige dier bezwaren geschilderd op eene wijze die eere aandoet
aan zijne algemeen erkende talenten als redenaar?’ Zie ook: Zwart, Duymaer van Twist, 29-30.
113
Handelingen 1843-1844, 297.

198

Financiële perikelen

Ook tijdens dit debat speelt de grondwetsherziening een belangrijke rol, zowel bij de voorals de tegenstanders van de wet. Luzac en Van Goltstein, die beiden tegen zullen stemmen,
onderstrepen opnieuw de noodzaak ervan maar vrezen onbeperkt uitstel als de wet
aangenomen wordt. Dat geldt ook voor Van Dam van Isselt en Van Rechteren die zich echter
te buiten gaan in het schilderen van de allerzwartste gevolgen van het uitblijven van de
herziening. Daar houden Boreel van Hogelanden en Duymaer van Twist, beiden voor de wet
en voor een spoedige herziening, zich verre van. Volgens Boreel maakt de huidige grondwet
‘het de Regering onmogelijk (...) met klem en vastberadenheid te handelen’ en is het voor de
Kamer ‘hoogst moeijelijk (...) steeds onafhankelijk en volgens een vast beginsel en een vast
stelsel te beslissen’.114 Van Twist herhaalt de noodzaak dat een herziening van de koning uit
dient te gaan: hét verschil van mening tussen liberalen andere voorstanders van een
ingrijpende hervorming.
Het debat dreigt helemaal aan het eind uit te lopen op een rel. Gevers van Endegeest, een
voorstander die zich blijkbaar geërgerd heeft aan de vele, vaak vergezochte tegenargumenten,
somt er veertien op en veegt die van de tafel. Hij had gehoopt dat de ontvangst realistischer en
eerlijker zou zijn. De spontane Van Dam van Isselt ontsteekt in woede. ‘Ik beken, dat ik mij
tot in het diepst van mijn gemoed geroerd voel; ik beken, dat zoo ik mij de plaats niet
herinnerde waar ik mij bevind, het mij moeite zou kosten om die kalmte te bewaren, welke
hier voegt.’115 Alleen het voorstel van Bruce om de volgende dag verder te vergaderen,
voorkomt dat het uit de hand loopt. De volgende morgen zijn de gemoederen zover bedaard
dat Luzac, die Bruce bedankt voor zijn interventie, Verweij Mejan en Van Rechteren er
zonder al te grote heftigheid het debat kunnen voortzetten. Gevers van Endegeest excuseert
zich nogmaals, waarna de ministers De la Sarraz en Van Hall de wet kunnen verdedigen.
Van Hall excelleert in de verdediging van zijn wet. Hij sluit, zoals gewoonlijk, graag nauw
aan bij enkele Kamerleden, citeert en complimenteert prominenten (voor- én tegenstanders),
benadrukt de haalbaarheid van de lening die de belasting overbodig maakt en desavoueert het
opgeklopte publieke debat. Het betoog van Van Rijckevorsel lijkt zijn inspiratiebron als hij
zich afvraagt of zijn wet noodzakelijk en afdoende is en of er geen alternatieven voorhanden
zijn. Van Heloma, Van Rechteren, Luzac en Van Goltstein worden met respect aangehaald en
weerlegd. De publieke opinie krijgt een niet mis te verstane veeg uit de pan. De ware
‘openbare meening’ berust bij ‘de vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk’. Zij
kennen alle behoeften en zij zijn ‘alleen in staat (...) het belang van het algemeen te behartigen
en daaromtrent eene juiste meening te koesteren’.116
De openbare discussie, waar Van Hall zo nadrukkelijk afstand van neemt, speelt een
ongebruikelijk grote rol in het debat. Verweij Mejan is praktisch in zijn openheid nu ‘de
medewerking der menigte alles vermag’; het is beter ‘dat de stem der menigte niet versmaad
worde’.117 Anderen gebruiken het als een extra, dreigend, argument om de eigen bezwaren
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zwaarder aan te zetten met de exuberante Van Sasse van Ysselt als toppunt: ‘de Polignacs en
de Corbières tartten ook eens de publieke opinie: Edel Mogende Heeren het gevolg is u
bekend’.118 De voorstanders vinden het beter meer afstand te nemen van al die heftige
brochures. Den Tex, en met hem veel anderen, vindt het verstandig ervan uit te gaan dat het
‘pligtmatiger en meer cordaat [is], wanneer men gelooft dat de publieke opinie dwaalt’.119
Op 29 februari is het zover dat de Tweede Kamer stemt over de leningwet. De uitslag is
geen verrassing meer. Ondanks alle tumult van de tegenstanders hebben zich volgens Luzac
29 leden in de loop van de dagen uitgesproken voor de wet. Hij heeft goed opgelet: 32 leden
stemmen voor de wet en 25 tegen. Het is voor een aantal tegenstanders een bittere pil. 9 leden
vragen om ‘bijzonder aanteekening in de notulen, dat zij zich niet hebben kunnen vereenigen
met het door de meerderheid aangenomen ontwerp van wet’.120
De Eerste Kamer aanvaardt de voorstellen op 6 maart 1844 met 12 tegen 6 stemmen.121
Snel wordt de wet afgekondigd en een dag later, op 7 maart, volgt de definitieve benoeming
van Van Hall tot minister van Financiën.122 De spanning loopt nog even op als de vrijwillige
lening niet binnen de termijn voltekend is maar verlenging van de termijn, een reis van Van
Hall naar Amsterdam en een extra bijdrage van de koning zorgen ervoor dat de koning het
volk per proclamatie bekend kan maken dat het land is gered.123 Het resultaat is indrukwekkend: een jaarlijkse rentevermindering van ƒ 3,9 miljoen en een schuldvermindering van
ƒ 51 miljoen maken het mogelijk om in twee jaar de begroting te laten sluiten met een batig
saldo.124
Minister Van Hall levert hiermee een ongeëvenaarde prestatie.125 Na de openbaarmaking van
Staat B, het ‘zondenregister der vorige Regering’, heeft het ruim drie jaar geduurd, voordat
een ingrijpende hervorming van de overheidsfinanciën haar beslag krijgt. Daarna kost het de
minister slechts twee jaar om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen.
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Het vierde, minder cruciale, ontwerp op de aanvulling van de begroting van 1844 en 1845 is
het enige van de zes dat het met 25 tegen 29 stemmen niet redt. Het lukt minister Van Hall,
die zich daags na de aanvaarding van de leningwet, minder wel voelt, niet om de meerderheid
te overtuigen. Het ontwerp is volgens Gouverneur en Van Goltstein strijdig met de grondwet
en ontijdig naar de mening van De Monchy en Van Rijckevorsel. Van Rechteren en Van
Panhuys verzetten zich tegen de twaalf opcenten op het recht van successie die het tekort
moeten oplossen. Het is niet goed verklaarbaar waarom De Monchy, Van Repelaer, Van
Rijckevorsel, Van Harencarspel, Telting en Tresling, de ‘onverwachte’ tegenstemmers uit de
stemanalyse, juist nu tegen deze wet stemmen.
De Kamer behandelt aansluitend het ontwerp op de aflossing van schuld aan de HandelMaatschappij. Het tempo van behandeling, en vooral van aanvaarding van de voorstellen gaat
Luzac, Van Dam van Isselt, Van Rosenthal en Van Rechteren te snel; zij bepleiten uitstel om
te zien of de leningwet wel een succes wordt. Hoe ‘minder wel’ de minister zich ook voelt, hij
legt de sprekers onmiddellijk het zwijgen op met het argument dat Willem I zijn
miljoenentoezegging van deze wet afhankelijk gemaakt heeft. Het overtuigt in ieder geval de
meerderheid. De Kamer neemt de wet aan met 31 tegen 23 stemmen.
Het ontwerp dat de vordering van wijlen koning Willem I regelt, de laatste van de zes
wetten, stelt de tegenstanders voor een dilemma. Het aanbod van de koning onttrekt zich door
zijn genereuze omvang en koninklijke herkomst aan openlijke kritiek. De Man probeert dan
ook uit te leggen dat zijn bezwaren ‘buiten het wets-ontwerp zelf gelegen’ zijn. Anderen
hebben die vrijmoedigheid niet of willen de lening, zoals Van Rosenthal openlijk erkent, op
geen enkele manier in de waagschaal stellen.126 De wet wordt met 39 tegen 12 stemmen de
harde kern van de tegenstanders aangenomen.
Na deze laatste stemming ‘wordt de Vergadering gescheiden tot nadere bijeenroeping’ op
21 mei 1844. Tijdens de eerste bijeenkomst na het reces nemen, na de gebruikelijke
procedure, Thorbecke en L.J.B van Sasse van Ysselt de opengevallen plaatsen in van twee
overleden leden. Als beide heren hun zetels ingenomen hebben, horen zij de voorzitter
mededeling doen van het ingekomen stuk met de mededeling, dat het de Almachtige behaagd
heeft ‘op den 21sten dezer [maart] uit onze liefdearmen tot zich te nemen onzen
onvergetelijken vader, Jonkheer Leopold van Sasse van Ysselt, Lid der Staten-Generaal’.127
Het is de vader van L.J.B van Sasse van Ysselt die zojuist toegelaten is.
De leningwet heeft de verhoudingen binnen de Kamer en tussen de Kamer en de regering
danig gepolitiseerd. Als op 20 en 21 juni 1844 het ontwerp ‘tot aflossing of verwisseling van
nationale schuld’ aan de orde is, gaat het maar af en toe over de inhoud. De wet regelt de
conversie van de 5 en 4,5% schuld naar 4% en zij maakt de schuldvordering ten laste van
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België te gelde.128 De al te ferme maar wel begrijpelijke discussie over het koninklijk besluit
van 13 april,129 met onverzettelijke stemverklaringen, is voor Verweij Mejan de aanleiding om
zijn medeleden de hoofdregel van het gemeen overleg nog eens voor te houden.
‘Onze Grondwet wil daarenboven niet het motiveeren van eene uit te brengen stem, maar eene
raadpleging bij de volle Kamer over het ingekomen voorstel. Raadplegen is het innemen van
raad; het is een wederzijds raad geven en hooren, over een in gezamenlijk overleg genomen
onderwerp (...) hij wacht zich voor een onbedacht besluit, soms door overijling opgemaakt,
maar meestal door eigenliefde vastgehouden’.130
Als prominent Kamerlid voelt hij zich verantwoordelijk voor een goede en productieve
samenwerking met de regering. Het is voor Schooneveld een uitnodiging om er uitvoerig op
in te gaan. De onontbindbaarheid van de Kamer verlamt in zijn ogen de vruchtbare
samenwerking. De enige macht van de Kamer is het verwerpen van de wetsvoorstellen.131
Schooneveld analyseert strikt en consequent. Herziening van de grondwet is een noodzaak,
waar de Kamer steeds meer en de regering steeds minder van overtuigd raakt. Die weerstand
is onnodig omdat de Kamer op geen enkele wijze haar macht wil vergroten, integendeel. ‘Wij
willen politieke waarborgen tegen de Staten-Generaal zelven, door het toekennen aan de
Uitvoerende Magt van het regt van ontbinding der Kamers, omdat het niet goed is voor de
Monarchie, dat aan de Regering altijd de handen gebonden zijn’. Verder vereist het breken
van die macht ‘een ander stelsel van verkiezingen, meer overeenkomstig met den waren aard
van eenen constitutioneelen Staat’. Hij roept de regering als het ware toe: uw zorgen zijn
onterecht, ‘omdat allen (...) wenschen, dat die herziening van de Regering uitga’.132 Duymaer
van Twist voert de druk nog verder op. Aangezien de regering niet gelooft ‘dat het verlangen
van de meerderheid der Kamer ook dat van de meerderheid der Natie uitdrukt’, roept hij
iedereen die ervan overtuigd is, ‘dat het heil van den Staat eene Grondwets-herziening
vordert, om zijnen wensch daartoe eerbiedig te kennen te geven’.133 Het is niets meer en niet
minder dan een regelrechte oproep tot een petitiebeweging vanuit de Tweede Kamer!
Minister Van Hall verdedigt zijn ontwerp in de wetenschap dat een ruime meerderheid
voor zal stemmen.134 Dat is niet bevorderlijk voor het tonen van takt en bescheidenheid. De
minister heeft heel veel woorden nodig om de leningwet te roemen, die ‘de Regering, door de
wijsheid van U Edel Mogenden op eene zoo krachtdadige wijze ondersteund’ in korte tijd
128

Brugmans, ‘De financiële crisis’, 73.
In het KB worden, tot grote frustratie van de financiële oppositie, zonder inmenging van de Staten-Generaal de
Indische losrenten van 5 naar 4% geconverteerd.
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Handelingen 1843-1844, 426.
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Dit besef leeft breed. Bij de liberalen is het bijna een litanie maar ook de onlangs overleden Van den Bosch
benoemde het klip en klaar in zijn rede over het conversievoorstel van Rochussen, overigens zonder een oplossing
aan te reiken. Handelingen 1842-1843, 328.
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Handelingen 1843-1844, 429-430. Schooneveld heeft zo overtuigend gesproken namens alle voorstanders van de
herziening dat zelfs Van Rechteren en Luzac er niets aan toe te voegen hebben.
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Ibidem, 436. Zie ook: Zwart, Duymaer van Twist, 32.
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Dat gebeurt met een meerderheid van 43 tegen 14 stemmen.
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gerealiseerd heeft.135 Het steken van de loftrompet over zichzelf staat deze keer een goede
verdediging niet in de weg, maar opnieuw behandelt hij met zijn uitspraak: ‘Ik ga met
stilzwijgen voorbij eenige bedenkingen, die in geen onmiddellijk verband staan met het
wets-ontwerp’, de voorstanders van de herziening als een geïsoleerde en onmondige
minderheid. De 72-jarige Warin, schoonzoon van de founding father Van Hogendorp,
gebruikt na een loopbaan van 24 jaar, zijn allerlaatste rede om Van Hall de les te lezen. ‘De
Minister heeft een schitterend tafereel opgehangen van al het goede en schoone, dat onder de
tegenwoordige Grondwet is voorgevallen’, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk: ‘een
tafereel (...) van al het verkeerde en al de nadeelen, die het bestaan dier Grondwet na zich
gesleept heeft’.136
f Koloniën
Het laatste debat van de zitting 1843-1844 gaat over de wettelijke vaststelling van het
koloniaal batig slot. Er bestaat niet de minste twijfel over de vraag of het vastgesteld zal
worden, maar, naarmate de jaren verstrijken en het constitutionele bewustzijn van de Kamer
zich verder ontwikkelt, zijn er des te meer vragen over de totstandkoming en samenstelling
van het eindbedrag. Minister Baud krijgt inderdaad een comfortabele meerderheid van 43
tegen 9 stemmen en toch duurt het debat minstens enkele uren die de minister voor meer dan
de helft gebruikt om de Kamer van zijn rotsvaste mening te overtuigen.137
Het batig slot is de opbrengst van de verkoop van koloniale producten in het moederland
met aftrek van de kosten. Het is de vraag of dit alleen de in het moederland gemaakte kosten
zijn of is kennis van de Indische begroting noodzakelijk om na te gaan of er daar kosten
gemaakt zijn die ook van invloed zijn op het slot? De tegenstemmers Van Dam van Isselt,
Duymaer van Twist, Van Goltstein, Gouverneur, Luzac, Nedermeijer van Rosenthal, Van
Panhuys, Van Rechteren en Tresling eisen die controle van de Indische begroting om te
kunnen vaststellen of de juiste kosten afgetrokken zijn.
Het verwondert wel dat Baud zoveel aandacht besteedt aan een kleine minderheid. Meer
dan de helft van zijn royale spreektijd heeft de minister nodig voor de beantwoording van de
stelling die hij zelf heeft geformuleerd: ‘Dat de Regering zich eene ongrondwettige magt over
de Kolonien aanmatigt’. Het antwoord is als vanouds, dat ‘voor de Nederlandsche Koloniën,
Edel Mogende Heeren, (...) derhalve de inmenging der Wetgevende Magt niet’ past.138
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Handelingen 1843-1844, 441.
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Op 26 juni 1844 sluit minister Schimmelpenninck van der Oye namens de koning de zitting.
De minister is opgelucht omdat er ‘een gelukkig keerpunt in de finantieele aangelegenheden
des Rijks’ is bereikt. De minister is ook realistisch en eerlijk. Hij erkent dat de financiële
hervormingen heel veel tijd en energie gekost hebben, waardoor de regering ‘geene andere
belangrijke onderwerpen van wetgeving ter tafel kon brengen’. In het bijzonder wachten de
ontwerpen ‘die een uitvloeisel zijn van art. 6 der Grondwet, en de tarieven op den in-, uit- en
doorvoer’ op behandeling’ die de minister met vertrouwen tegemoet ziet.139 Het zomerreces
duurt tot 21 oktober.
v Conclusie
Tijdens deze tweejaarlijkse periode bepalen, zoals Schimmelpenninck van der Oye openlijk
erkent, vooral de financiële zorgen de agenda van de Tweede Kamer. De oogst lijkt
teleurstellend, afgezien van de grote leningwet en het traktaat met België. Maar achter die
façade verandert er op drie fronten heel veel. In de eerste plaats staat het gemeen overleg
steeds meer onder druk door de oplopende tekorten en de drie controversiële initiatieven om
de staatsschuld te saneren. Ongeduld over de oplossing van de groeiende tekorten op de
begroting en de onwil om ingrijpende oplossingen te accepteren, gaan steeds meer de toon
bepalen van de prominente Kamerleden. Het aantreden van Van Hall als minister van
Financiën ad interim heeft eveneens veel invloed op het gemeen overleg. Deze minister
ontkent de waarde van het overleg niet, maar, in vergelijking met Rochussen, gaat hij er
anders mee om. Rochussen heeft geïnvesteerd in het overleg, Van Hall benadert het overleg
veel meer als een tweekamp, waarin de Kamer de tegenstander is die uitgedaagd mag worden,
maar die, op basis van zijn eigen superioriteit, de wil van de regering opgelegd moet worden.
De tweede verandering is dat de Kamer veel meer gehinderd wordt door de constitutionele
beperkingen. De grondwetsdiscussie die in de voorgaande periode nog voorzichtig begonnen
is, wordt nu een hoofdthema. Aanvankelijk zijn de liberalen, casu quo Luzac en Van
Rechteren, de belangrijkste pleiters, maar in 1844 is de aarzeling van het kritische midden
voorbij en mengen zij zich volop in de discussie met hun eigen accenten: indirect kiesrecht en
het koninklijk initiatief tot herziening.
De derde verandering is niet nieuw. Het is de bevestiging van de tendens van doorgaande
personele vernieuwing en de verdere profilering van het stemgedrag. De vernieuwing gaat
onverminderd door met het vertrek van 15, vrijwel onzichtbare Kamerleden en de komst van
nieuwelingen uit alle politieke richtingen, zoals Boreel van Hogelanden, Cost Jordens,
Scheers van Harencarspel en vooral Duymaer van Twist, Faber van Riemsdijk, De Monchy en
Thorbecke.
De stemanalyses betreffen, zoals gezegd, vooral financiële voorstellen. De oppositie neemt
toe: het aantal tegenstemmers groeit, net als het aantal voorstellen waartegen de oppositie zich
keert. De prominenten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de ingediende wetsontwerpen:
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Ibidem, 464.
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in 1842-1843 wordt dat zichtbaar in een bescheiden tweede dimensie in de stemanalyse en in
1843-1844 in het tegenovergesteld uiteinde.
Aan het eind van de periode is het directe gevaar voor een staatsbankroet afgewend. Nu is
het tijd voor de herziening van de grondwet omdat de constitutionele beperkingen
onverminderd het effectief optreden van de Tweede Kamer belemmeren en de oplossing
verhinderen van slepende kwesties, zoals de regeling van het kiesrecht.
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3 Het geding om de grondwet
i Introductie
‘Wij vertrouwen, dat de dagen van kalmte en vrede, door de Voorzienigheid thans aan
Nederland geschonken, heilzame vruchten zullen dragen voor geheel het Vaderland. Wij
achten het wenschelijk, dat die dagen gebruikt mogen worden tot een tijdige herziening en
verbetering onzer grondwettige instellingen’.1
Dit is de 15e en laatste paragraaf van het adres van antwoord op de toonrede die de Tweede
Kamer op 31 oktober 1844 met 35 tegen 17 stemmen goedkeurt. Het is tegelijk de eerste
paragraaf die geen weerklank is op een uitspraak van de koning en dat is op zich al een
onmiskenbaar signaal. De Kamer is van mening dat zij de aandacht van de koning dient te
vestigen op een zaak die geen verder uitstel duldt. Over het adres van antwoord wordt, ook
binnen de eigen gelederen, heel verschillend gedacht. De voorstanders van een onafhankelijke
Kamer willen van het adres een politiek document maken. De regering presenteert haar
plannen in de troonrede en de Kamer geeft daar een kritische en aanvullende reactie op.
Anderen zien het adres alleen maar als een uiting van welwillende beleefdheid in de richting
van de koning. De grens tussen beide standpunten ligt niet vast: nu de situatie er zich voor
leent, zijn leden bereid een hogere toon aan te slaan. Dat valt niet altijd in goede aarde; de
paragraaf zorgt voor het nodige rumoer. Allereerst in de Eerste Kamer die voorziet dat de
koning de oproep als een affront ervaart en vervolgens in de regering die een verbod van de
koning opgelegd krijgt om op het adres te reageren.
De Tweede Kamer wil het ijzer smeden als het heet is. Met de grote leningwet lijkt een
staatsbankroet afgewend, zodat de tijd rijp is om dringende zaken, zoals het kiesrecht, te
regelen en de modernisering van het wetboek van strafrecht ter hand te nemen. Maar vooraf
dient de herziening van de grondwet haar beslag krijgen om de kiesrechtblokkade weg te
nemen en het gemeen overleg tussen Kamer en regering een reële kans van slagen te geven.
De Kamer moet de meest omstreden onderdelen uit een wetsvoorstel van de regering kunnen
amenderen en het hoofd van de regering hoort het recht te hebben om, bij onoplosbare
tegenstellingen, de Kamer te ontbinden. De hartenkreet van Schooneveld van 20 juni 1844 is
geen incidentele ontboezeming geweest.2 Het besef dat het zo niet langer kan, leeft breed in de
Tweede Kamer.
De herziening is het belangrijkste, maar niet het enige onderwerp van dit hoofdstuk. De
oproep daartoe van de Tweede Kamer leidt tot een climax in mei 1845 met de behandeling
van het negenmannenvoorstel. De Kamer behandelt verder twee begrotingen en zij stelt een
aantal belangrijke belastingwetten vast. De nood die er in het land heerst door de
1

Handelingen 1844-1845, 40.
Zie het vorige hoofdstuk. De komende grondwetsherziening dient overigens meer te omvatten dan alleen het recht
van amendement en Kamerontbinding. Schooneveld rekende het kiesrecht en een vereenvoudigde herzieningsprocedure tot de hoofdzaken die veranderd moeten worden.
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aardappelziekte en misoogsten klinkt op die momenten wel degelijk door in de betogen van de
Kamerleden. De koloniën komen aan bod tijdens de vaststelling van het batig slot en tijdens
het debat over een adres van Bosch Reitz cum suis over Suriname. Van Hall stelt verder
meerdere wetten voor ter hervorming van het muntstelsel die de Kamer met grote
betrokkenheid behandelt.
De grote hervorming van het Wetboek van Strafrecht is een kolfje naar de hand van de
Kamerleden. Het gaat echter niet alleen om deskundigheid maar ook om het vermogen de
grondwet consequent en ruimhartig toe te passen. Dat blijkt geen eenvoudige opdracht op het
moment dat de afschaffing van het recht van placet aan de orde komt. Inmiddels heeft de
Kamer het reglement van orde herzien, al levert dat nog niet de verbeteringen op die zij ervan
hoopt. De periode eindigt met een door iedereen verwachte verwerping van het vijfde voorstel
over het kiesrecht. Die dwingt de koning de grondwetsherziening, waar hij van gruwt, in zijn
troonrede van 18 oktober 1847 met enig aplomb aan te kondigen.
ii De Tweede Kamer van 1844 tot 1847
Tijdens de zitting 1844-1845, die duurt van 22 oktober 1844 tot 25 juni 1845, vergadert de
Kamer op 61 dagen, waarin zij 29 wetsontwerpen aanneemt en zes verwerpt.3 De afgestemde
ontwerpen zijn die op het geslacht, de onteigening, de geneeskunst, de belasting op runderen
en de begrotingshoofdstukken VIII (Marine) en XII (onvoorziene uitgaven). Andere
onderwerpen die veel tijd kosten, zijn het adres van antwoord, het reglement van orde, de
kolonie Suriname en het negenmannenvoorstel van Thorbecke cum suis om de Tweede Kamer
het initiatief te geven ten aanzien van de grondwetsherziening. Niet in behandeling komen, de
minister noemt de belangrijkste onderwerpen tijdens de sluiting op 28 juni 1845, de wet op
het kiesrecht, op de schutterijen en op het eerste wetboek van strafrecht. Die ‘zullen thans tot
de werkzaamheden der eerstvolgende zitting behooren’.4
De daaropvolgende zitting 1845-1846 duurt met 52 vergaderdagen ruim een maand korter.
Dat is mogelijk omdat de 14 begrotingswetten ontbreken en de behandeling van 27 van de 31
ontwerpen steeds maar één vergaderdag vergen. Slechts vier ontwerpen krijgen geen
meerderheid: op de vervanging van schatkistbiljetten, de bezwaarschriften bij directe
belastingen, op de opheffing van het Fonds voor de Landbouw en de belangrijke Titel II van
het Wetboek van Strafrecht. Het ingediende ontwerp op het stem- en kiesrecht komt niet in
behandeling.
De zitting 1846-1847 heeft 68 vergaderdagen, waarin maar liefst 47 wetsontwerpen,
waaronder 14 begrotingshoofdstukken, aan de orde komen. Alleen al aan de verworpen wetten
is te zien dat het een belangrijk jaar is: de Kamer onthoudt haar goedkeuring aan twee titels

3

Zie de bestanden TK cies-spreken-stemmen 44-45.ods, TK cies-spreken-stemmen 45-46.ods,
TK cies-spreken-stemmen 46-47.ods, TK Toelichting cies-spreken-stemmen 44-45.pdf,
TK Toelichting cies-spreken-stemmen 45-46.pdf en TK Toelichting cies-spreken-stemmen 46-47.pdf op DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
4
Handelingen 1844-1845, 685.
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van het Wetboek van Strafrecht en aan de vijfde versie van de wet op het stem- en kiesrecht.5
De herziening van de grondwet is nu onvermijdelijk geworden.
Het overlijden van meerdere leden en de jaarlijkse verkiezingen van eenderde deel leiden
tot de nodige verschuivingen in de Kamer. Tijdens de zitting 1844-1845 overlijden Tromp en
Van Rechteren, allebei in de leeftijd van 57 jaar, de volgende zitting de 67-jarige Snouck
Hurgronje en tijdens de zitting 1846-1847 Backer en Michiels van Verduynen die
respectievelijk 54 en 72 jaar geworden zijn. De vernieuwing van Kamer gaat aanvankelijk
onverminderd door met het aantreden van Van Heemstra, De Kempenaer, Storm, Wichers en
de zakenman Hoffmann. In 1845 keert Van Rijckevorsel, na afwezigheid van een jaar, weer
terug. Tijdens de zitting van 1846-1847 vertraagt de vernieuwing; de nieuwe leden vallen in
spreek- en stemgedrag veel minder op.
De Kamer verliest tijdens deze drie jaren meerdere toonaangevende leden. In oktober 1844
keren Van Rappard, Warin en Van Rijckevorsel niet terug, In 1845 overlijdt Van Rechteren en
verliest Thorbecke na het spraakmakende negenmannenvoorstel zijn zetel en een jaar later
geldt hetzelfde voor zijn bondgenoot Wichers. Ook Den Tex keert dan niet terug als
Kamerlid.6 De liberalen versterken zich met Van Heemstra, De Kempenaer, Storm en Wichers
maar verliezen in Van Rechteren, Thorbecke en Wichers belangrijke woordvoerders.
De regering ondergaat twee wijzigingen. Op Binnenlandse Zaken neemt de gerespecteerde
Schimmelpenninck van der Oye ontslag, omdat hij op 22 september 1847 benoemd is tot
gouverneur in Gelderland.7 Na twee interimaten benoemt de koning op 12 oktober 1846
Van Randwijck die als ultraconservatief te boek staat, tot zijn opvolger. Op RoomsKatholieke Eredienst treedt Van Son aan ter vervanging van de oudgediende De Pélichy de
Lichtervelde die sinds 1830 minister is geweest.8

5

Het vierde ontwerp dat geen meerderheid krijgt, is de voorgestelde verlaging van het gemaal op de rogge.
Alle nieuwe leden in 1844-1845 zijn Van Heemstra, Hoffmann, De Kempenaer, Van Naamen, Storm, Srens,
Wichers en per 6 februari 1845 Hiddema Jongsma. Buma, Ingenhousz, Petit, Van Rappard, Van Rijckevorsel,
Tresling en Warin keren niet terug, terwijl Tromp, Van Rechteren en Van Heeckeren van Brandsenburg tijdens de
zitting overlijden.
In 1845-1846 zijn Van Haersolte van Haerst, Kien, Van Leeuwen, Timmers Verhoeven en per 6 februari 1845 Egter
van Wissenkerke de nieuwe leden en keert Van Rijckevorsel weer terug. Druyvesteyn, Van Repelaer en Thorbecke
keren niet terug en Snouck Hurgronje overlijdt op 19 november. Volgens De Bruin, ‘Stilte na de storm’, 524, is Kien
gekozen op instigatie van de koning.
In 1846-1847 treden aan Borski, Meijer Nap en tijdens de zitting Van Beeck Vollenhoven, Beerenbroek en De
Weichs de Wenne. Niet herkozen zijn Den Tex en Wichers, terwijl tijdens de zitting Strens ontslag neemt en Backer
en Michiels van Verduynen overlijden.
7
Volgens Van Zanten, Koning Willem II, 501, is de impasse rond het kiesstelsel de reden van het ontslag.
8
Van Miert, ‘Van Son’, 396.
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Tabel 1: Kamerleden die tijdens de zittingen van 1844 tot 1847 voorgedragen of gekozen zijn
voor voorzitterschappen, inclusief het aantal keren van voordracht of verkiezing9
Voordracht (afdelings-)
voorzitter '44-'45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Akerlaken, P. van
Bruce, G.I.
Gevers van E., D.Th.
Goltstein, J.K. van
Luzac, L.C.
Star Busmann, C.
Backer, H.
Dam van Isselt, E.W. van
Faber van Riemsdijk, J.C.
Luyben, J.L.A.
Schooneveld, P.C.
Akerlaken, P. van
Corver Hooft, J.
Man, M.J. de
Nedermeijer v. R., J.Th.H.

Idem '45-'46
vz
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Bruce, G.I.
Akerlaken, P. van
Duymaer van Twist, A.J.
Gevers van E., D.Th.
Man, M.J. de
Star Busmann, C.
Uytwerf Sterling, J.J.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Panhuys, J.E. van
Verweij Mejan, G.W.
Backer, H.
Bruce, G.I.
Goltstein, J.K. van
Luyben, J.L.A.
Luzac, L.C.

Idem '46-'47
vz
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Bruce, G.I.
Luzac, L.C.
Goltstein, J.K. van
Panhuys, J.E. van
Verweij Mejan, G.W.
Boreel van Hogelanden, W.
Dam van Isselt, E.W. van
Duymaer van Twist, A.J.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Gevers van E., D.Th.
Man, M.J. de
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Schooneveld, P.C.
Star Busmann, C.
Telting, A.

vz
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

De meest invloedrijke mannen zijn: Bruce (voorzitter van 1845 tot 1847), Gevers van
Endegeest, Van Goltstein, Luzac, De Man, Nedermeijer van Rosenthal, Duymaer van Twist,
Van Panhuys, Verweij Mejan, Van Dam van Isselt (opnieuw nauwelijks als commissielid) en
Faber van Riemsdijk (meer als spreker en commissielid). Thorbecke ontbreekt omdat hij
slechts ruim een jaar lid is geweest en zich daarin als aanvoerder van de liberalen heeft doen
kennen. Zoals altijd is de grens naar de rest van de Kamer niet scherp te trekken.
Tabel 2: Kamerleden die in de periode 1844 tot 1847 deelnemen aan de debatten, inclusief het
aantal deelnames
Deelname aan debatten '44-'45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9

Goltstein, J.K. van
Luzac, L.C.
Thorbecke, J.R. (knt)
Dam van Isselt, E.W. van
Kempenaer, J.M. de (n)
Tex, C.A. den
Duymaer van Twist, A.J.
Rechteren, J.H. van (knt)
Bruce, G.I.
Kniphorst, G.
Uytwerf Sterling, J.J.
Gevers van E., D.Th.
Verweij Mejan, G.W.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Hoffmann, M.A.F.H. (n)

Idem '45-'46
28
24
22
20
20
20
17
17
16
16
15
14
14
13
13

Goltstein, J.K. van
Duymaer van Twist, A.J.
Dam van Isselt, E.W. van
Luzac, L.C.
Panhuys, J.E. van
Heemstra, S. van
Kempenaer, J.M. de
Nedermeijer van R, J.Th.H.
Tex, C.A. den (knt)
Faber van Riemsdijk, J.C.
Gevers van E., D.Th.
Kniphorst, G.
Hoffmann, M.A.F.H.
Man, M.J. de
Rijckevorsel Hzn. A. van

Idem '46-'47
21
17
14
14
13
11
11
10
10
9
9
9
8
8
8

Goltstein, J.K. van
Kempenaer, J.M. de
Dam van Isselt, E.W. van
Duymaer van Twist, A.J.
Luzac, L.C.
Verweij Mejan, G.W.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Storm, L.D. (knt)
Uytwerf Sterling, J.J.
Schooneveld, P.C.
Man, M.J. de
Panhuys, J.E. van
Anemaet, S.H.
Heemstra, S. van

De aanduiding (knt) betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de zitting niet meer
terugkeert. (n) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft.
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28
23
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21
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21
16
16
16
16
15
14
14
13
13
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Frequent spreker is vooral de gezaghebbende Van Goltstein die van alle markten thuis is.
Andere prominente woordvoerders zijn Luzac, Van Dam, De Kempenaer, Van Twist, Verweij
Mejan, Van Rosenthal, De Man, Faber van Riemsdijk, Gevers van Endegeest. Van gelijk
gewicht zijn: Thorbecke, Den Tex en Van Rechteren die slechts een gedeelte van de periode
deel uitmaken van de Kamer. Als nieuw Kamerlid meldt verder Hoffmann zich.
Tabel 3: Kamerleden die in de periode 1844 tot 1847 lid zijn van de commissies van
rapporteurs en van onderzoek, inclusief het aantal lidmaatschappen
Commissies van rapporteurs
en onderzoek '44-'45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Faber van Riemsdijk, J.C.
Panhuys, J.E. van
Bruce, G.I.
Monchy, E.P. de
Man, M.J. de
Brouwer, S.
Strens, M.P.H. (n)
Tex, C.A. den
Cost Jordens, W.H.
Dam van Isselt, E.W. van
Enschedé, J.
Gevers van E., D.Th.
Scheers van H., R.
Verweij Mejan, G.W.
Backer, H.

Idem '45-'46
10
10
9
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3

Duymaer van Twist, A.J.
Nederburgh, C.B.
Panhuys, J.E. van
Cost Jordens, W.H.
Boreel van Hogelanden, W.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Goltstein, J.K. van
Gevers van E., D.Th.
Modderman, H.J.H.
Mutsaers, J.A.
Naamen, J.S. van
Rijckevorsel Hzn. A. van
Verweij Mejan, G.W.
Monchy, E.P. de
Cornéli, J.J.F.M.H.

Idem '46-'47
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
4

Faber van Riemsdijk, J.C.
Duymaer van Twist, A.J.
Rijckevorsel Hzn. A. van
Cost Jordens, W.H.
Goltstein, J.K. van
Panhuys, J.E. van
Heemstra, S. van
Menso, H.
Monchy, E.P. de
Scheers van H., R. (knt)
Gevers van E., D.Th.
Hiddema Jongsma, G.
Hoffmann, M.A.F.H.
Jong van B&D, J.O. de
Kempenaer, J.M. de

10
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4

In de commissies zitten wat vaker de leden die erkend worden om hun deskundigheid maar
die wat minder op de voorgrond treden als spreker of als voorzitter. Naast veel hierboven
genoemde namen geldt dat voor de erkende economische specialiteiten De Monchy, Van
Rijckevorsel en de nieuwkomer Hoffmann en verder voor Cost Jordens en Scheers van
Harencarspel. In dit overzicht ontbreken prominenten als Luzac, Nedermeijer van Rosenthal
en (vrijwel) De Kempenaer. Blijkbaar voelen zij zich minder aangetrokken tot het minder
zichtbare en tijdrovende commissiewerk.
iii Analyse van stemgedrag
a Het stemgedrag tijdens de zitting 1844-1845
De Tweede Kamer stemt in deze zitting over 35 wetsontwerpen.10 Het blijkt dat 29 van de 35
stemmingen horen bij de belangrijkste tegenstelling die de Kamer verdeelt, ofwel de eerste
dimensie. Deze 29 stemmingen voldoen aan de voor de analyse vereiste Cr = 1 – 0,95. Binnen
de zes overgebleven stemmingen 3, 4, 7, 17, 19 en 23 blijkt zich een tweede dimensie, een
tweede tegenstelling die de Kamer verdeelt, te bevinden. Eén unanieme stemming is
weggelaten. Slechts drie personen ontbreken in de kolom van de leden omdat ze aan te weinig
stemmingen deelgenomen hebben. Het zijn Mutsaers, Van Heeckeren van Brandsenburg en
Tromp. De namen van enkele Kamerleden zijn verkort.
10

Zie pagina 208, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 450.
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Tabel 4: Uitslagen van 28 van de 35 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1844-1845
opgenomen stemmingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1844-1845
Dam van Isselt, E.W. van
Thorbecke, J.R.
Kempenaer, J.M. de
Nedermeijer R., J.Th.H.
Goltstein, J.K. van
Luzac, L.C.
Verweij Mejan, G.W.
Heemstra S. van
Rechteren van A., J.H. van
Storm, L.D.
Wichers, B.
Anemaet, S.H.
Schooneveld, P.C.
Nagell van A., Ch.J.A. van
Panhuys, J.E. van
Man, M.J. de
Duymaer van Twist, A.J.
Bruce, G.I.
Hoffmann, M.A.F.H.
Sasse van Y., L.J.B. van
Gevers van E., D.Th.
Cost Jordens, W.H.
Boreel van Hogelanden, W.
Modderman, H.J.H.
Michiels van V., A.H.Th.
Heloma, N. van
Nederburgh, C.B.
Brouwer, S.
Backer, J. de
Faber van Riemsdijk, J.C.
Hooft Jzn., D.
Menso, H.
Scheers van H., R.
Star Busmann, C.
Corver Hooft, J.
Repelaer van M., O.
Snouck Hurgronje, J.L.
Telting, A.
Uytwerf Sterling, J.J.
Tex, C.A. den
Hiddema Jongsma, G.
Akerlaken, P. van
Backer, H.
Bleyswijk, H.A. van
Druyvesteyn, F.C.W.
Enschedé, J.
Hinlópen, J.G.
Monchy, E.P. de
Naamen, J.S. van
Luyben, J.L.A.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Strens, M.P.H.
Jong van B. en D., J.O. de
Romme, R.P.
Kniphorst, G.
Gouverneur, P.
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Er is opnieuw één dominante dimensie met een klein tegenovergesteld uiteinde. Met één
oogopslag is te zien dat de stemmingen 25 tot en met 30 (uitsluitend begrotingshoofdstukken)
de waterscheiding vormen tussen de oppositie en de regeringsgezinde meerderheid. Rechts
daarvan, van stemming 14 tot en met 22, bevinden zich, met uitzondering van 14, de overige
hoofdstukken van de begroting. Daarmee lijkt de dimensie uitsluitend te maken te hebben met
het financiële beheer van de regering. Dat is slechts de halve waarheid. De eerste 14,
hoofdzakelijk liberale, leden uiten vooral hun ongenoegen over de expliciete onwil van de
regering om het initiatief tot een grondwetsherziening te nemen. De uitzondering op deze
regel is de kritische en onafhankelijke Van Goltstein (5). De dimensie is dus niet alleen
financieel, maar vooral ook politiek. Het gaat hier om bewust en aangekondigd verzet tegen
de zittende regering. De groep van Van Panhuys (15) tot en met Van Sasse van Ysselt (20) is
wel kritisch, maar beoordeelt elk ontwerp op zijn eigen merites. Hoffmann (19) en Van Sasse
van Ysselt (20) trekken hierin, gezien het aantal afwijkende stemmen (modelschendingen),
hun eigen spoor.
De stemmingen waarop de liberalen zich profileren, bevinden zich links van de
stemmingen over de begroting. Het zijn van rechts naar links 13, 10, 20, 11 en 6. Bij 13 gaat
het om de invordering van de directe belastingen. Gesproken hebben De Kempenaer, Luzac,
Van Rechteren en Storm. Voor hen is artikel 17 met de mogelijkheid van verplichte
inkwartiering van militairen, het breekpunt. Storm acht deze bepaling in strijd met de
grondwetsartikelen 158, die ‘de heiligheid des huiselijken drempels’ garandeert, en 210, die
de militairen de taak oplegt om de onafhankelijkheid van de staat en het grondgebied te
beschermen.11 Het valt op dat alleen liberalen en een aantal katholieken bedacht zijn op de
bescherming van de privé-sfeer tegenover de al te rigoureuze inzet van dwang door de
overheid.12 Stemming 10 betreft het ontwerp op een wijziging van doorvoerrechten. De
regering vraagt de vrijheid om in het belang van de handel de doorvoerrechten op de Rijn
tijdelijk te verminderen, op te heffen of op te schorten. Thorbecke en Van Goltstein wijzen
tijdens het debat op een staatsrechtelijk punt. Doorvoerrechten behoren tot de belastingen die
bij wet worden vastgesteld en nu vraagt de regering toestemming om daarin naar eigen inzicht
wijzigingen aan te brengen of die zelfs te beëindigen. Afgezien daarvan verklaren alle
liberalen zich tegen de halfslachtige inhoud van het ontwerp. Zij pleiten voor een royale
toepassing van het vrijhandelsbeginsel.13 Stemming 20 betreft de tijdelijke afstand van de
steenkoolmijnen in Kerkrade aan de toekomstige concessionarissen van de aan te leggen
spoorweg van Maastricht naar de Pruisische grens. Alleen De Kempenaer komt met vijf

11

Handelingen 1844-1845, 305.
Dit middel is bij de intimidatie en vervolging van de afgescheidenen na 1834 ruimschoots ingezet. Deze groep heeft
in die tijd weinig of geen medeleven van de Tweede Kamer ervaren. Het feit dat de liberale Arnhemsche Courant als
een van de eerste het opnam voor de afgescheidenen, is een bevestiging van het optreden van de genoemde
Kamerleden. Zie: Van der Vliet, ‘De Arnhemsche Courant’; Bos, Souvereiniteit en Religie, 348-350; Donner, ‘Groen
en de ‘afgescheidenen’, 130-134.
13
Van Goltstein ziet het als een ‘eerste stap op eenen nieuwen weg, dien de Regering wenscht in te slaan, eenen weg,
die leiden moet tot de verzekering der vrije werking van de nijverheid en de wegneming van alle belemmeringen,
welke hare ontwikkeling tot nu toe in den weg stonden’. Handelingen 1844-1845, 240.
12
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praktische bezwaren; de rest doet er het zwijgen toe. Ook stemming 11 heeft Limburg als
onderwerp. Sinds 1840 maakt die provincie deel uit van het koninkrijk, maar wel met een
overgangsperiode van twee jaar om de wetten op het kiesrecht, de schutterijen en de jacht aan
te passen, zodat die na die termijn ook voor Limburg kunnen gelden. Die termijn is een keer
verlengd en nu vraagt de regering om een tweede verlenging. Van Goltstein veronderstelt op
goede gronden dat het onwaarschijnlijk is dat het kiesrecht spoedig geregeld zal worden, zodat
langer uitstel op afstel gaat lijken. De overige tegenstemmers spreken niet maar zijn het hier
blijkbaar mee eens. Stemming 6 betreft opnieuw de rechten van de doorvoer. Van de liberale
tegenstemmers doet alleen Thorbecke er het zwijgen toe. De anderen hebben in hun ogen
gegronde twijfels over de rechtmatigheid van het ontwerp. Alleen Kniphorst is het hier mee
eens, alle andere leden volgen de uitleg van minister Van Hall en stemmen voor.
Er is hiermee sprake van een stelselmatige oppositie die 14 overwegend liberale
Kamerleden omvat. Nedermeijer van Rosenthal (4), Van Goltstein (5), Verweij Mejan (7) en
Schooneveld (13) horen wel bij deze oppositie maar nauwelijks of niet bij de liberalen. Samen
met de overige leden van de financiële oppositie vanaf Van Panhuys (15) tot en met Boreel
van Hogelanden (23) gaat het om een herkenbare groep van ruim 20 leden. De oppositie
ontleent voor een aanzienlijk deel haar kracht en effectiviteit aan deze onafhankelijke
Kamerleden.
De groep vanaf Modderman (24) tot Kamerleden als Telting (38), Uytwerf Sterling (39) en
Den Tex (40) stemt niet vaak tegen, maar is, op een enkele uitzondering na, beslist geen
volgzame, kritiekloze aanhangwagen van de regering.
De twee stemmingen 15 en 16, rechts van de begrotingswetten, betreffen de verworpen
ontwerpen op de onteigening en op de uitoefening van de geneeskunst. Het eerste ontwerp
heeft tot doel om de onteigening voor het algemeen nut te bespoedigen. Het blijkt dat
tegenstanders de gang van zaken enorm kunnen vertragen. De regering stelt nu een voorlopige
inbezitstelling voor om dat probleem op te lossen. Daar kleven zoveel juridische bezwaren
aan dat het ontwerp met 20 tegen 31 stemmen afgekeurd wordt. Het wetsontwerp op de
geneeskunst is uitgebreid en complex. Het regelt de opleidingseisen voor de verschillende
geneeskundige beroepen, de examens en het toezicht op dit alles. De minister heeft zich
uitvoerig laten voorlichten, met de nodige tegenstrijdige adviezen tot gevolg, en heeft
vervolgens naar eigen inzicht de wet ontworpen. De omvangrijke kritiek richt zich onder
andere tegen de niet consequente uitzonderingen op de eis dat elke arts een academische
opleiding gevolgd moet hebben. Die eis dreigt de gezondheidszorg op het platteland bijna
onmogelijk te maken. De wet is volgens de overgrote meerderheid onvoldragen en zij wordt
dan ook met 6 tegen 44 stemmen verworpen. Beide ontwerpen zijn op inhoudelijke en niet op
politieke gronden afgestemd.
De Jong van Beek en Donk, Romme, Kniphorst en Gouverneur, op de posities 53 tot en
met 56, bevinden zich aan het andere uiteinde van de dimensie op grond van hun stemgedrag
bij 1 en 2. Stemming 1 betreft de toestemming om 3½ procents schuldbekentenissen ten laste
van het voormalige Amortisatie-Syndicaat in te kopen. Gouverneur en Van Rechteren lezen in
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de considerans van de wet niet alleen een onwettige erkenning van een staatsschuld die in
1830 gecreëerd is, maar ook een onontkoombare jaarlijkse verplichting tot aflossing. Van
Goltstein en Bruce, die weinig of geen afwijkingen van de rechte, financiële weg door de
vingers zien, accepteren het ontwerp wel. Bij 2 stemt de Kamer over de aflossing van schuld
aan de Handel-Maatschappij. Gouverneur vraagt zich af of de regering wel bij machte is om
aan alle verplichtingen die uit de leningwet voortvloeien, te voldoen. Minister Van Hall rekent
hem voor dat de regering daar inderdaad toe in staat is maar, gezien de tegenstemmen van
Gouverneur en Kniphorst, zijn beiden niet overtuigd.14 Het andere uiteinde betreft dus ook het
financiële beheer maar nu met de nadruk op maximale zorg en voorzichtigheid.
De verwijderde stemmingen 3, 4, 7, 17, 19 en 23 leveren, na het buiten de analyse brengen
van 3, 17 en 23, een overtuigende Cr = 1 – 0,99 op.15 Daarmee is er sprake van een tweede
dimensie of tegenstelling. Het zijn drie stemmingen over belastingwetten. 4 betreft het
verscherpte toezicht op de inning van de accijns op het geslacht (verworpen), 7 de verbeterde
inning van de accijns op de zeep en 19 de verminderde tarieven op in-, door- en uitvoer die
allebei aangenomen zijn. De bezwaren bij stemming 19 richten zich vooral tegen het gebrek
aan vrijzinnigheid in het vaststellen van de tarieven casu quo het ontbreken van een radicale
keuze voor de vrijhandel. Tegenstanders staan niet open voor het betoog van de minister dat
hij op dit moment de inkomsten uit de rechten nog niet kan missen. Bij 7 zijn de toegenomen
formaliteiten in de heffing van de accijns het probleem en bij 4 zijn de mogelijke nachtelijke
visitaties om ontduiking tegen te gaan, het struikelblok voor de tegenstemmers. Zowel bij 7
als 4 is het belangrijkste doel het productiever maken van beide belastingen die te kampen
hebben met teruglopende opbrengsten.

14

Gouverneur maakt zich niet ten onrechte zorgen als hij de Kamer uitlegt hoeveel de minister van Financiën op korte
termijn moet betalen. Voor de eerdere tekorten ‘te zamen eene som uitmakende van nagenoeg 26½ milioen gulden;
verder nog aanzienlijke sommen, gevorderd voor de aflossing en verwisseling van nationale schuld. Maar het is hem
niet gebleken, dat er na die uitgaven nog genoeg overschieten zal tot aflossing van de schuld, waarover thans
gehandeld wordt, — dat er dan nog 22 millioen gulden zullen overblijven’. Ibidem, 101-102.
15
Zie pagina 208, voetnoot 3.
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Tabel 5: Uitslagen van 3 geanalyseerde stemmingen voor de tweede dimensie
st.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1844-1845
Hoffmann, M.A.F.H.
Kniphorst, G.
Nagell van A., Ch.J.A. van
Rechteren van A., J.H. van
Storm, L.D.
Thorbecke, J.R.
Nedermeijer R., J.Th.H.
Verweij Mejan, G.W.
Michiels van V., A.H.Th.
Brouwer, S.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Gouverneur, P.
Heemstra S. van
Heloma, N. van
Jong van B&D., J.O. de
Luyben, J.L.A.
Modderman, H.J.H.
Panhuys, J.E. van
Romme, R.P.
Sasse van Y., L.J.B. van
Star Busmann, C.
Strens, M.P.H.
Wichers, B.
Anemaet, S.H.
Mutsaers, J.A.
Man, M.J. de
Backer, J. de

19
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7 4
- - - - - - - a
a - - - - - - - - - - - - - - - a a - +
+ -

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Akerlaken, P. van
Bleyswijk, H.A. van
Corver Hooft, J.
Druyvesteyn, F.C.W.
Enschedé, J.
Faber van Riemsdijk, J.C.
Hinlópen, J.G.
Menso, H.
Nederburgh, C.B.
Scheers van H., R.
Telting, A.
Uytwerf Sterling, J.J.
Backer, H.
Boreel van Hogelanden, W.
Bruce, G.I.
Cost Jordens, W.H.
Duymaer van Twist, A.J.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Goltstein, J.K. van
Hooft Jzn., D.
Kempenaer, J.M. de
Luzac, L.C.
Naamen, J.S. van
Schooneveld, P.C.
Tex, C.A. den
Monchy, E.P. de
Repelaer van M., O.

19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
a

De tegenstemmers bij 19 (tariefwet) vallen in twee groepen uiteen: de eerste groep van
Hoffmann (1) tot Michiels van Verduynen (9) heeft ook bezwaren tegen de toenemende
formaliteiten bij de accijnzen op de zeep en vooral het geslacht. Hierin bevinden zich
prominente liberalen als Van Rechteren, Storm en Thorbecke. Van de negenmannen
ontbreken Van Heemstra (13), Wichers (23), Anemaet (24) en Luzac (49). De liberalen zijn
niet de enigen die gekant zijn tegen de verstoring van de persoonlijke levenssfeer, zoals bij 4
voorgesteld wordt; ook de aansluitende groep van Brouwer (10) tot De Man (26) en De
Backer (27) zijn hier op tegen. Het valt op dat veel prominente Kamerleden in de groep van
Uytwerf Sterling (39) tot Repelaer (54), die tot de financiële oppositie horen, voor een meer
vrijzinniger (en dus duurdere) tariefwet zijn, maar wel de bijzonder onvrijzinnige inning van
accijnzen accepteren om de inkomsten vanuit die accijnzen te vergroten. Het is een curieus
onderscheid tussen de liberalen (uitgezonderd Luzac en De Kempenaer) en de overige,
financiële, oppositie.
b Analyse van het stemgedrag in de zitting van 1845-1846
De Tweede Kamer heeft in de zitting 1845-1846 over 23 wetsontwerpen van de regering
gestemd.16 Slechts drie stemmingen (19, 20 en 21) blijken niet te passen in de belangrijkste
16

Zie pagina 208, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 451.

216

Het geding om de grondwet

tegenstelling op grond waarvan de Kamer stemt en die voldoet aan Cr = 1 – 0,95. De
unanieme stemmingen 2, 9, 10, 12 (unaniem tegen), 16, 23, 24, 29, 30 (unaniem voor) zijn
niet opgenomen omdat zij geen informatie toevoegen aan de analyse. Alleen de in november
1845 overleden Snouck Hurgronje ontbreekt in de rij van Kamerleden. De namen van
sommige Kamerleden zijn verkort.
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Tabel 6: Uitslagen van 19 van de 31 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1845-1846
1845-1846
1 Kempenaer, J.M. de
2 Luzac, L.C.
3 Goltstein, J.K. van
4 Hoffmann, M.A.F.H.
5 Kniphorst, G.
6 Heemstra, S. van
7 Boreel van Hogelanden, W.
8 Storm, L.D.
9 Dam van Isselt, E.W. van
10 Modderman, H.J.H.
11 Nedermeijer van R., J.Th.H.
12 Nagell van A., Ch.J.A. van
13 Verweij Mejan, G.W.
14 Schooneveld, P.C.
15 Anemaet, S.H.
16 Wichers, B.
17 Mutsaers, J.A.
18 Romme, R.P.
19 Panhuys, J.E. van
20 Duymaer van Twist, A.J.
21 Man, M.J. de
22 Faber van Riemsdijk, J.C.
23 Rijckevorsel Hzn. A. van
24 Sasse van Ysselt, L.J.B. van
25 Michiels van V., A.H.Th.
26 Star Busmann, C.
27 Cornéli, J.J.F.M.H.
28 Cost Jordens, W.H.
29 Leeuwen, G. van
30 Gouverneur, P.
31 Strens, M.P.H.
32 Nederburgh, C.B.
33 Jong van B. en D., J.O. de
34 Haersolte van H., J.Ch. van
35 Heloma, N. van
36 Telting, A.
37 Hiddema Jongsma, G.
38 Backer,J. de
39 Kien, N.P.J.
40 Lycklama à Nijeholt, W.H.
41 Scheers van Harencarspel, R.
42 Luyben, J.L.A.
43 Egter van Wissekerke, A.J.F.
44 Corver Hooft, J.
45 Hooft Jzn., D.
46 Gevers van Endegeest, D.Th.
47 Bleyswijk, H.A. van
48 Naamen, J.S. van
49 Backer, H.
50 Bijleveld, J.F.
51 Akerlaken, P. van
52 Monchy, E.P. de
53 Uytwerf Sterling, J.J.
54 Timmers Verhoeven, P.F.
55 Bruce, G.I.
56 Enschedé, J.
57 Menso, H.
58 Tex, C.A. den

218

15
a
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
15

1
+
+
+
+
a
+
+
a
+
a
a
+
+
+
+
a
a
+
+
+
a
+
a
+
a
a
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
g
g
+
+
g
+
+
+
a
+
a
+
a
+
+
+
+
a
+
a
1

8
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
g
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

18
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
18

13
a
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
a
+
+
13

31
a
+
+
a
+
a
+
a
a
a
+
+
+
+
+
+
+
a
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
31
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De analyse levert één duidelijke dimensie of tegenstelling op die in eerste instantie niet
eenvoudig te duiden is. De stemmingen 5 en 3 vormen de overgang tussen de oppositie en de
rest van de Kamer. Stemming 3 betreft het ontwerp dat het zegelrecht uit wil breiden tot de
lilliputterpers, de oppositionele en vaak opruiende minikranten met een oppervlakte van
minder dan twee vierkante decimeter.17 De tegenstemmers vinden dat de regering met dit
ontwerp misbruik maakt van deze belasting. Volgens Wichers (16) wettigt het doel de
middelen niet. ‘Tot nu toe waren kleine nieuwsblaadjes vrij van zegel, maar er zijn zoodanige
blaadjes in het licht verschenen, wier strekking de Regering niet goed kan keuren, en nu wil
zij door middel van het zegelregt de uitgave er van bemoeijelijken’.18 Het strafrecht is meer
dan voldoende toegerust om eventuele overtredingen door de gewraakte lilliputterpers te
kunnen vervolgen. Luzac (2) gaat nog een stap verder als hij deze ‘beperking of inkrimping
der vrijheid van drukpers, vermindering der publiciteit en van de vrije uiting der gedachten,
door middel eener belasting’ in strijd acht met artikel 225 van de Grondwet.19 De zegelwet is
een belastingwet maar het gaat in deze discussie niet om geld, integendeel, de vraag is hoe ver
de staat mag gaan in het beheersen van de publieke opinie ten behoeve van de openbare
veiligheid. Het verbaast niet dat de liberalen en hun directe geestverwanten principiële
bezwaren hebben tegen deze verkapte uitbreiding van de censuur. Niet alleen stemmen alle
liberalen tegen de wet, ook onafhankelijke en prominente leden als Van Goltstein (3), Boreel
van Hogelanden (7), Verweij Mejan (13) en Schooneveld (14). De prominenten Bruce (55),
Duymaer van Twist (20), De Man (21), De Monchy (21), Van Panhuys (19) en Van
Rijckevorsel (23) hebben geen moeite met deze vorm van censuur door de overheid. Het is
eveneens veelzeggend dat er zich maar twee modelschendingen, die van Corver Hooft (44) en
Hooft (45), voordoen. Deze vermomde perswet geeft een nauwkeurig onderscheid aan tussen
‘vrijzinnig’ en conservatief denken over de vrijheid van meningsuiting.
De stemmingen vanaf 3 naar de linkerkant van de tabel: 5, 14, 25, 22, 4, 6, 26 en 11
leveren, behalve die van liberalen en enkele andere kritische Kamerleden, nauwelijks
tegenstemmen op. 5 is de stemming over het batig slot, één van de onderwerpen waarmee de
liberalen zich voortdurend verzetten tegen het autocratische beheer van de koloniën.
Stemming 14 gaat over de zevende wijziging in de suikeraccijns sinds 1819. De tegenstanders
voeren veel bezwaren aan: het wisselende beleid, de benadeling van bepaalde producenten en
het te weinig in het oog houden van het regeringsbelang. De Monchy (52) noemt het

17

Het dagbladzegel, afkomstig uit de Franse tijd, is door koning Willem I overgenomen. Alle papier dat bestemd is
voor het drukken van ‘dagbladen, couranten, nieuwspapieren, aanplakbiljetten en bekendmakingen, nieuwstijdingen,
periodieken, gedrukte prijscouranten, aankondigingen en berichten’ dient een betaalde stempel te krijgen voor het
gebruikt mag worden. Daarmee drukt er een flinke belasting op de pers. Voor de radicale bladen die vrijwel
uitsluitend gelezen wordt door onbemiddelde lezers is dit een onoverkomelijke hindernis. Zij zijn daarmee
aangewezen op het heel kleine formaat van minder dan twee vierkante decimeter dat vrijgesteld is van het zegelrecht.
Hemels, Het dagbladzegel, 11-16. Hemels besteedt overigens geen aandacht aan de wet van 14 november 1845. Zie
ook: Robijns, Radicalen in Nederland, 165-167; De Rooy, Republiek, 51-52.
18
Handelingen 1845-1846, 38.
19
Ibidem, 40. Op hetzelfde moment is er de nodige ophef over een bijzonder kritisch artikel over de troonrede in de
Arnhemsche Courant dat zal leiden tot een slepend proces tot aan de Hoge Raad. Von Santen, ‘Olivier’, 84-85, en
Theeuwen, ‘Een conservatief-liberaal’, 92-93.
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kernbezwaar tegen het ontwerp. ‘Belastingen behoorden niet anders geheven te worden dan
ter voorziening in de behoeften van de schatkist en dan nog wel op de meest eenvoudige en
minst drukkende wijze’. Maar, zo constateert De Monchy, ‘dit is het gevoelen der Regering
niet; handel, fabrieken, ja alle nijverheid moet geleid worden’.20 Het echte knelpunt is de
vermenging van belasting- en economische politiek.
Bij stemming 25 keurt de Tweede Kamer de gelijkstelling van de Russische handel met de
meest begunstigde naties met 44 tegen 6 stemmen goed. De behandeling vindt plaats in
comité-generaal, wat bij enkele latere tegenstemmers het bekende pleidooi voor openheid
oplevert. Tijdens de korte, openbare behandeling spreken zij niet. Ook de behandeling van het
ontwerp waarover bij 22 gestemd is, vindt plaats in een comité-generaal. Het gaat om de
verhoging van enkele tarieven als antwoord op de Belgische tariefverhoging op de koffie.
Tegenstanders vinden het middel ongepast of zij geloven niet in de effectiviteit ervan. Veel
leden zien meer in diplomatie dan in strafmaatregelen. Er zijn wel zeven modelschendingen
die erop wijzen dat de bezwaren te maken hebben met een meer kritische bejegening van de
regering. Ze zijn afkomstig van Boreel van Hogelanden (7), Storm (8), Van Nagell (12),
Verweij Mejan (13), Schooneveld (14), Corver Hooft (44) en de Monchy (52). Ook hier is de
economische, casu quo handelspolitiek niet het enige, maar wel een belangrijk thema.
Het ontwerp van stemming 4 betreft hetzelfde onderwerp. De regering stelt verlaging van
sommige rechten op levensmiddelen voor om in tijden van misoogst en aardappelziekte het
voedsel minder zwaar te belasten. De tegenstemmers zijn het daar van harte mee eens maar de
koppeling met de graanwet van 1835 maakt voorstemmen onmogelijk. Het is dus stelselmatig
verzet. Dat geldt ook voor 6 waarbij de tegenstemmers willen voorkomen dat de regering, hoe
onwaarschijnlijk ook, misbruik zou kunnen maken van de inwisseling van de oude munten.
Stemming 26 is weinig onderscheidend, omdat negen van de 11 tegenstemmen
modelschendingen zijn. Het verzet tegen het ontwerp op de kosten van de Algemene
Landsdrukkerij is verspreid. De twee sprekers noemen elk één bezwaar. Faber van Riemsdijk
is het oneens met de inrichting van het fonds en Kniphorst wil de kosten op de algemene
begroting overbrengen. Het is een onderwerp van financieel beheer, waarbij de
Landsdrukkerij geen moment in discussie is.
Aan de rechterkant van de tabel betreffen de vele tegenstemmen bij 27, 28, 7 en 17
ontwerpen, waarvan de eerste twee nog uitvoerig aan de orde komen. 27 en 28 zijn de
stemmingen over het Wetboek van Strafrecht. Het thema is zorgvuldige juridische wetgeving.
Bij 7, de vervanging van schatkistbiljetten, is de herinnering aan de volhardingspolitiek het
motief van de tegenstemmers en bij 17, de stemming over de opheffing van het Fonds voor de
landbouw, gaat het om verschillende bezwaren. Deze vier ontwerpen verwerpt de Kamer niet
op principiële of stelselmatige gronden. De Kamer wil een aantal gebreken in de ontwerpen
eerst verbeterd zien, voordat zij akkoord kan gaan.
De conclusie is, dat de ene dimensie die de analyse oplevert, onmiskenbaar een vrijzinnigliberaal stempel draagt met een beperkt vertrouwen in de wetgevende ambities en kwaliteiten
20

Handelingen 1845-1846, 202.

220

Het geding om de grondwet

van de regering. Er is wel sprake van een oppositie maar niet van een duidelijk onderscheid
tussen de liberalen en de overigen. Mede door het ontbreken van de begrotingswetten is de
financiële oppositie niet goed te traceren. De toename van tegenstemmen is zo geleidelijk dat
het aanwijzen van een cesuur tussen liberaal, financieel of welke aanduiding dan ook, niet
mogelijk is.
Bruce verdient een afzonderlijke vermelding. Tijdens de zitting van 1844-1845 verkeerde
hij nog aan de zijde van Van Panhuys (15), De Man (16), en Duymaer van Twist (17), terwijl
hij zich nu als voorzitter met positie 55 ver verwijderd heeft van zijn vroegere compagnons.
De Monchy (52) neemt eveneens een opmerkelijke plaats in. Met de 52e plaats lijkt hij een
pijler voor de regering, maar met zijn vijf modelschendingen, past hij ook redelijk goed in de
groep van Kniphorst (5) tot Duymaer van Twist (20).
De belangrijkste conclusie van deze analyse is, dat de regering niet in staat of niet bereid is
om onderscheidende wetsontwerpen met een duidelijk profiel in te dienen. De oppositie,
stelselmatig, liberaal of financieel, is door de afwezigheid van begrotingsontwerpen, van
voorstellen op het gebied van het kiesrecht en van een snel ingetrokken pakket op het gebied
van het strafrecht niet in de gelegenheid zich te profileren. De analyse is daarmee een
(langdurige) momentopname, een beeld in afwachting van een uitgebreidere confrontatie die
komen gaat.
De verwijderde stemmingen 19, 20 en 21 leveren een tweede dimensie of tegenstelling op met
een hoge Cr = 1 – 0,98.21 De stemmingen gaan over de ontwerpen op aanleg van de weg van
‘s-Hertogenbosch naar Culemborg (19), op de burgerlijke pensioenen (20) en op de
tegemoetkoming bij inundaties (21).
Het ontwerp op de burgerlijke pensioenen (20) schept voor het eerst orde in de ontstane
wildgroei in de pensioenen. Het stelt de voorwaarden vast waaronder een pensioen uitgekeerd
zal worden en het regelt de bijdragen van de toekomstige rechthebbenden, in dit geval de
ambtenaren. Er is in de Kamer onmiskenbaar waardering voor de poging van de minister maar
bezwaren zijn er ook. Die zijn gericht tegen de algemene erkenning van het recht op pensioen,
de verplichte bijdrage aan het fonds, het bestaan van een afzonderlijk fonds, de te laag
gestelde eigen bijdrage en tegen het feit dat de militaire pensioenen geen deel uitmaken van
deze wet. Bij alle bezwaren speelt het belang van de staat op de voor- of achtergrond mee. De
meest gestelde vragen zijn of de vorm goed is en of de wet op de langere duur betaalbaar
blijft.
Bij het ontwerp van stemming 19 gaat het (opnieuw) om veel geld: ƒ 638.000 te betalen in
twee termijnen voor de aanleg van de straatweg van Culemborg naar ‘s-Hertogenbosch. De
regering rechtvaardigt haar aanvraag met twee argumenten: het is goed voor de economische
ontwikkeling van zowel Noord-Brabant als Gelderland en het past in het nieuwe verdedigingstelsel.22 De tegenstanders vragen zich af of de inversteringen opwegen tegen de voordelen op
21
22

Zie pagina 208, voetnoot 3.
Zie ook: Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur,130; Van der Woud, Het lege land, 169.
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een moment dat het herstel van de financiën nog pril is. Aan het bestrijden van het
verdedigingsargument wagen ze zich niet, maar het feit dat voor het nieuwe stelsel nog geen
reserveringen zijn gedaan, maakt iemand als Boreel van Hogelanden terughoudend. Het debat
is nog maar nauwelijks begonnen of Schooneveld, later gevolgd door anderen, roept de
regering met nadruk op om vooral het hele land en niet enkele provincies in het oog te
houden. De ervaring leert dat een dergelijke waarschuwing de beste aanwijzing is dat die
provinciale belangen wel degelijk een grote rol spelen. Dat is eveneens af te leiden uit de
stemming: van de 14 tegenstemmers is niemand afkomstig uit Gelderland of Noord-Brabant.
Stemming 21 betreft de vergoeding bij inundaties. In het debat spelen provinciale
argumenten versus het op soberheid gerichte staatsbelang een belangrijke rol.
Tabel 7: Uitslagen van 3 geanalyseerde stemmingen voor de tweede dimensie
1845-1846
1 Heemstra, S. van
2 Kempenaer, J.M. de
3 Luzac, L.C.
4 Panhuys, J.E. van
5 Uytwerf Sterling, J.J.
6 Modderman, H.J.H.
7 Boreel van Hogelanden, W.
8 Bruce, G.I.
9 Cost Jordens, W.H.
10 Duymaer van Twist, A.J.
11 Haersolte van H., J.Ch. van
12 Hiddema Jongsma, G.
13 Hoffmann, M.A.F.H.
14 Monchy, E.P. de
15 Telting, A.
16 Gevers van Endegeest, D.Th.
17 Bleyswijk, H.A. van
18 Enschedé, J.
19 Faber van Riemsdijk, J.C.
20 Lycklama à Nijeholt, W.H.
21 Man, M.J. de
22 Naamen, J.S. van
23 Nagell van A., Ch.J.A. van
24 Scheers van Harencarspel, R.
25 Verweij Mejan, G.W.
26 Nederburgh, C.B.
27 Akerlaken, P. van
28 Backer, H.

20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

st.
19
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21
+
a
+

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Backer,J. de
Bijleveld, J.F.
Cornéli, J.J.F.M.H.
Corver Hooft, J.
Dam van Isselt, E.W. van
Egter van Wissekerke, A.J.F.
Jong van Beek en D., J.O. de
Kien, N.P.J.
Leeuwen, G. van
Luyben, J.L.A.
Menso, H.
Michiels van V., A.H.Th.
Mutsaers, J.A.
Nedermeijer van R, J.Th.H.
Romme, R.P.
Sasse van Ysselt, L.J.B. van
Schooneveld, P.C.
Storm, L.D.
Timmers Verhoeven, P.F.
Anemaet, S.H.
Gouverneur, P.
Heloma, N. van
Hooft Jzn., D.
Kniphorst, G.
Wichers, B.
Star Busmann, C.
Strens, M.P.H.
Goltstein, J.K. van

20
+
+
+
+
a
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
a
+
a
+
-

19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

21
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
a
+
+
+
a
+
+

De tweede dimensie of tegenstelling verdeelt de Kamer over de vraag of de overheid grote
financiële verplichtingen mag aangaan ten behoeve van specifieke groepen mensen, qua
leeftijd of qua regio. De tegenstemmers zijn van mening dat dit niet gewenst of geoorloofd is.
Van Heemstra (1) tot Modderman (6) zijn daar zonder meer op tegen. Boreel van Hogelanden
(7) tot Telting (15) niemand uit die groep is afkomstig uit Gelderland, Limburg, NoordBrabant of Zeeland willen die verplichting nog wel accepteren voor de ambtenaren, maar
grote regionale verplichtingen wijzen zij af. De groep van Anmeaet (48) tot en met Strens (55)

222

Het geding om de grondwet

wil wel de regio’s tegemoet komen maar niet de ambtenaren. De leden Gevers van Endegeest
(16) tot en met Verweij Mejan (25) stemmen wel voor een forse investering in de aan te
leggen straatweg, maar een tegemoetkoming uit billijkheid, zoals het geval is bij de
inundaties, wijzen zij af. Overigens is het niet zo dat de Kamerleden van Van Akerlaken (27)
tot en met Timmers Verhoeven (47), die voor alle ontwerpen stemmen, allen afkomstig zijn
uit de vier betrokken provincies. Negen van de 22 leden komen uit andere gewesten. Bij
stemming 19, over de aanleg van de weg van Culemborg naar ‘s-Hertogenbosch, ontbreekt
geen enkele vertegenwoordiger uit Gelderland en Noord-Brabant bij de voorstemmers.
Hetzelfde doet zich voor bij de afgevaardigden uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland in het
geval van stemming 21 die de tegemoetkoming regelt voor de inundaties. Het gaat te ver om
hierin een uiting te zien van kortzichtig provincialisme.
c Analyse van het stemgedrag in de zitting van 1846-1847
Tijdens de zitting 1846-1847 stemt de Tweede Kamer over het forse aantal van 47 wetsontwerpen van de regering.23 Zes stemmingen (4, 10, 12, 16, 20, 44) wijken af van de
belangrijkste tegenstelling die de Kamer verdeelt. De overige voldoen daarmee aan de vereiste
score Cr = 1 – 0,95. De unanieme stemmingen (1, 3, 9, 13, 17, 31, 45, 47) zijn niet
weergegeven, zodat de tabel 33 stemmingen bevat. In de rij van Kamerleden ontbreken Strens
en Backer omdat zij aan te weinig stemmingen meegedaan hebben. De namen van veel
Kamerleden zijn verkort.

23

Zie pagina 208, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 452.
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Tabel 8: Uitslagen van 33 van de 47 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1846-1847
1846 - 1847
29 39 25
1 Heemstra, Van
+ a +
2 Kempenaer, De
+ + +
3 Goltstein, Van
+ + 4 Luzac
+ + +
5 Dam van I., Van
+ a +
6 Storm
a a +
7 Hoffmann
- + a
8 Nedermeijer v. R. + + +
9 Anemaet
+ a +
10 Verweij Mejan
+ + +
11 Duymaer van T.
+ + +
12 Man, De
+ + +
13 Nap
+ + +
14 Panhuys, Van
+ + 15 Jong van B&D, De + + +
16 Sasse van Y. Van + + +
17 Rijckevorsel, Van + + a
18 Heloma, Van
+ - +
19 Schooneveld
+ + +
20 Boreel van H.
+ + +
21 Cost Jordens
+ + +
22 Uytwerf Sterling
+ + +
23 Beeck V., Van
+ + +
24 Gevers van E.
+ + +
25 Monchy, De
a + a
26 Modderman
+ + +
27 Haersolte, Van
+ + +
28 Leeuwen, Van
+ + +
29 Corver Hooft
+ + a
30 Telting
a + +
31 Nederburgh
+ + +
32 Naamen, Van
+ + +
33 Bruce
+ + +
34 Nagell van A., Van + + 35 Faber van R.
+ + +
36 Hiddema J.
+ + +
37 Kien
a + +
38 Star B.
+ + +
39 Bijleveld
+ + +
40 Timmers V.
a + a
41 Backer, De
+ + +
42 Egter van W.
+ + +
43 Menso
+ + +
44 Hooft Jzn.
+ + +
45 Borski
+ + a
46 Lycklama à N.
+ + +
47 Scheers van H.
+ + +
48 Enschedé
+ + +
49 Akerlaken, Van
a + +
50 Kniphorst
a + a
51 Romme
+ + +
52 Mutsaers
a + +
53 Luyben
+ + +
54 Gouverneur
+ + +
55 Cornéli
+ + +
56 Beerenbroek
+ + a
57 Weichs de W. De + + +
58 Bleyswijk, Van
a + +
29 39 25
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a
+
a
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a
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+
a
a
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+
g
g
+
8

14 19 15
+ - + + +
+ + +
+ + +
+ + + + +
+ + +
+ + a
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + + + a
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + a
+ + +
+ + a
+ + +
- + +
+ a a
+ + a
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + a
- + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
- + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + + + - + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
14 19 15
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a
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+
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+
+
a
+
+
+
a
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
g
g
+
5

6
a
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
g
g
+
6

opgenomen stemmingen
23 11 46 26 37 38 36 22 18 21 2 27 43 40 32 41 34 42 33 35 48 24 28 30
+ a + + - - - a + a a - - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + a - - - - + - + a - - - - + - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + a + + a - - - a + a - a - - - - - - - - - a - + a + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + a + + - - - - + - a + - - - - - - - - - - - + + + + - - - - + - + - - - - - - - - - + - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + - - - + - - - - + - + - - - - - + a + + + + + - - - - - - - - + - - - - - - - + a + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - + a + + + + + + + - a - a - + + + - - - - + + +
+ + + + + + + + + + - - - - + + + - - - - + + +
+ + + + + + + + + a - - - + - - - - - - - - - + a + + a - - + + + a + - - - - - - - - - + + + + + - - - a + + + + + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + - a + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + - + + - - - + - + + - - - - + + + - - - - + + + + + + - - - - - - - - - - + + a + + + + + + + g + + - - - - - - - - + - + + a + + + + + - + + + + - - - - - - - - - - a + a a + + + a + a - a a + + - - - - - - a - - + + a + + + + + a + - + + + + + + - - + - - + + + + + + - + a + + + + + - + + + + - - - - +
- + - + + + + + + - a + + + + + + + + + - - - + + a a + + + + - + a a + + + - + + + + - - + + a + + + + + + + + a + + + + + + + + + - - - + + + a + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - - + +
- + + + + + + - + - + - + + + + + + + + + - - + + + + a + + - + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + a a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + a + + + + + + + + a + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + a a a + + + - + + + a + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + a + + a + a + a - + + + - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + a + + + + + + + + + + + - + + + a + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - a a a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + a a + a - + - a + a - a + + + + + + + + + a a +
+ + + + + + + + + + a + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + a + + + + + + + + + + + + +
+ a + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + a - + + + + + + + + + - + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + a + + + + + + g + + + + + + + + + + + + +
+ g a + + + + + + + g + + + + + + + + + + + + +
a + + + + + + a + a + a + + + + + + + + + a a a
23 11 46 26 37 38 36 22 18 21 2 27 43 40 32 41 34 42 33 35 48 24 28 30
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De regering heeft te maken met een structurele, georganiseerde oppositie bij twee clusters van
stemmingen midden en rechts in de tabel. Het zijn 37, 38 en 36, waar Van Heemstra (1) tot
Verweij Mejan (10) tegenstemmen en, rechts daarvan, de rij van stemmingen van 40 tot en
met 35. Dan voegt de rij van Duymaer van Twist (11) tot De Monchy (25) en Van Haersolte
(27) zich bij de tegenstemmers. Beide clusters betreffen uitsluitend begrotingswetten,
waarmee de aard van de eerste dimensie evident is. Een aanzienlijke Kamerminderheid van
ongeveer 24 leden verzet zich systematisch tegen de regering. Deze minderheid is het oneens
met onderdelen uit de verschillende begrotingshoofdstukken én, veel belangrijker nog, zij
bestrijdt vooral het regeringsbeleid in het algemeen. De tussenliggende ontwerpen 22, 18, 21,
2, 27 en 43 betreffen het Wetboek van strafrecht (22, 21 en 27) en ontwerpen over financieel
beheer. 18 gaat over de aanvulling van de middelen over 1845, 2 over de wettiging van het
koloniaal batig slot en 43 betreft hoofdstuk XII van de begroting, de onvoorziene middelen.
Het feit dat de drie stemmingen over het nieuwe Wetboek van Strafrecht met slechts drie
modelschendingen tussen de twee begrotingsclusters passen, onderstreept het systematische
karakter van de oppositie. 15 tot 17 leden (van Van Heemstra (1) tot Van Rijckevorsel (17))
stemmen tegen bijna alle belangrijke financiële en juridische ontwerpen die de regering
indient.
Aan de rechterkant van de tabel staan de vier afgestemde ontwerpen. Twee ervan zijn van
grote betekenis. 28 betreft de titel uit het Wetboek van Strafrecht, waarin de regering het recht
van placet op last van de koning achterwege heeft gelaten. Verwerping heeft, zoals tijdens de
behandeling hierna zal blijken, minder te maken met stelselmatige oppositie als wel met de
groot-protestantse aversie tegen alles wat wijst in de richting van rooms-katholieke
emancipatie.24 Luzac (4), Van Heloma (18), Corver Hooft (29), Bruce (33) en Van Akerlaken
(49) zijn de enigen, op de Noord-Brabantse en Limburgse leden na, die het regeringsvoorstel
steunen. Vrijzinnigheid ten aanzien van rooms-katholieke rechten blijkt een volstrekt
individueel kenmerk te zijn dat los staat van de politieke stroming waartoe de voorstemmers
gerekend kunnen worden. Het tweede, belangrijke wetsontwerp dat de Kamer bij stemming 48
verwerpt, is het ontwerp op het stem- en kiesrecht. Het is de vijfde poging van de regering om
de tegenstrijdige bepalingen uit de grondwet van 1840 wettelijk te regelen. Ook dit onderwerp
komt nog uitvoerig aan bod, mede omdat de verwerping de regering en vooral de koning
ervan overtuigt dat een nieuwe herziening van de grondwet onvermijdelijk is. Bij stemming
30 verwerpt de Kamer het voorstel van de regering om de accijns op het gemaal van de rogge
af te schaffen om de arbeidende klasse enigszins tegemoet te komen. Het is in de ogen van de
44 tegenstemmers symboolpolitiek die geen wezenlijke verlichting van de belastingdruk
betekent.
De verschillende politiek stromingen zijn in de analyse opnieuw niet goed te
onderscheiden. De oppositie begint met Van Heemstra (1) en groeit in eerste instantie
geleidelijk aan tot Verweij Mejan (10) en Duymaer van Twist (11). Daarvan zijn Van
24

Groot-protestanten zien Nederland als een protestantse natie waarin de rooms-katholieke gedoogd worden. Qua
geloofsovertuiging horen zij bij het verlichte, modernistische deel van de Nederlandse Hervormde Kerk en politiek
gezien zijn ze antipapistisch. De Jong, Standspolitiek, 26. Zie ook: Margry, ‘Imago en identiteit’, 67-68.
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Heemstra, De Kempenaer (2), Luzac (4) en Storm (6) de meest uitgesproken liberale
vertegenwoordigers. Van Goltstein (3), Hoffmann (7), Nedermeijer van Rosenthal (8),
Verweij Mejan (10) en Duymaer van Twist (11) behoren tot de kern van de oppositie, maar zij
rekenen zichzelf niet tot de liberale voorhoede.
De overgang naar De Man (12), Van Panhuys (14) en verder naar De Jong van Beek en
Donk (15), Van Sasse van Ysselt (16) en Van Rijckevorsel (17) is geleidelijk. Van Heloma
(18), Schooneveld (19) en Uytwerf Sterling (22) zijn oppositioneler dan hun plaats in de rij
doet vermoeden. De verschillende modelschendingen bij deze drie Kamerleden bevestigen
dat.
De overgang naar het regeringsgetrouwe deel begint bij Modderman (26), Van Haersolte
(27) en Van Leeuwen (28) en misschien zelfs pas bij Van Nagell (34). Bij dit laatste Kamerlid
begint het deel van de Kamer dat voor het cruciale ontwerp op het stem- en kiesrecht stemt.
Ook in deze groep komen Kamerleden voor die af en toe afwijken in hun stemgedrag. Dat
geldt bijvoorbeeld voor Van Nagell (34) en Kniphorst (50) met elk 5 modelschendingen.
Kamervoorzitter Bruce (33), ooit een van de voormannen van de financiële oppositie,
verschuift nu weer wat meer naar het midden, maar de afstand tot de oppositie blijft groot.
De verwijderde stemmingen leveren na analyse van drie stemmingen (20, 10 en 12) een
bescheiden maar wel duidelijke, tweede dimensie op met een Cr = 1 – 0,97.25 In deze analyse
ontbreken 12 Kamerleden omdat zij bij twee van de drie stemmingen afwezig zijn.26
Tabel 9: Uitslagen van drie geanalyseerde stemmingen voor de tweede dimensie
1846-1847
1 Heemstra, S. van
2 Kempenaer, J.M. de
3 Luzac, L.C.
4 Storm, L.D.
5 Nedermeijer van R., J.Th.H.
6 Hoffmann, M.A.F.H.
7 Sasse van Y. L.J.B. van
8 Modderman, H.J.H.
9 Hooft Jzn., D.
10 Beerenbroek, L.F.H.
11 Gouverneur, P.
12 Romme, R.P.
13 Dam van Isselt, E.W. van
14 Duymaer van Twist, A.J.
15 Man, M.J. de
16 Cost Jordens, W.H.
17 Haersolte van H., J.Ch. van
18 Schooneveld, P.C.
19 Lycklama à Nijeholt, W.H.
20 Leeuwen, G. van
21 Corver Hooft, J.
22 Faber van Riemsdijk, J.C.
23 Cornéli, J.J.F.M.H.

25

st.
20 10 12
- a
- a
a
a
a
a
a
+
- a
+
+
+
+
+
- +
+
- +
+ + + + + + + + -

24 Kien, N.P.J.
25 Hiddema Jongsma, G.
26 Rijckevorsel Hzn. A. van
27 Boreel van Hogelanden, W.
28 Gevers van Endegeest, D.Th.
29 Monchy, E.P. de
30 Nederburgh, C.B.
31 Egter van Wissekerke, A.J.F.
32 Menso, H.
33 Scheers van H., R.
34 Bruce, G.I.
35 Nap, Ch. Meyer
36 Beeck Vollenhoven, H. van
37 Star Busmann, C.
38 Goltstein, J.K.van
39 Bleyswijk, H.A. van
40 Bijleveld, J.F.
41 Borski, D.
42 Uytwerf Sterling, J.J.
43 Naamen, J.S. van
44 Mutsaers, J.A.
45 Verweij Mejan, G.W.
46 Nagell van A., Ch.J.A. van

20 10 12
+ + a
a + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
- +
- +
- + a
- + +
- + +
- + +
- + +
- + +
- + +
- +
- +
- +

Zie pagina 208, voetnoot 3.
Het zijn Van Akerlaken, Anemaet, De Backer, Enschedé, Van Heloma, De Jong van Beek en Donk, Kniphorst,
Luyben, Van Panhuys, Telting, Timmers Verhoeven en De Weichs de Wenne.
26
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Bij stemming 20 verwerpt de Kamer met een minimale meerderheid het ontwerp tot regeling
van het muntwezen. Stemming 10 gaat over de vraag of de rentebetalingen rond de
drooglegging van de Haarlemmermeer op de rijksbegroting horen en 12 betreft de financiering
van het herstel van de munt. De dimensie is ook hier het zorgvuldige monetaire en financiële
toezicht. De stemmingen 10 en 20 maken het verschil tussen de beide uiteinden van de
dimensie. Nap (35) tot en met Van Naamen (43) gaan wel akkoord met de overbrenging op de
begroting van de renten ten behoeve van de Haarlemmermeer. In hun ogen is dat een juiste
vorm van financieel beheer.27 Mutsaers (44), Verweij Mejan (45) en Van Nagell (46) zijn het
daar niet mee eens. Volgens deze leden is de drooglegging een particulier initiatief en geen
overheidsbedrijf. Zij kunnen zich wel vinden in de enkelvoudige, zilveren standaard, zoals de
minister bij 12 voorstelt. De scherpste oppositie, inclusief de liberalen, bevindt zich daarmee
bovenin de tabel. Het overzicht laat ook zien waarom Van Goltstein niet tot de liberalen
behoort en waarom Van Dam van Isselt er evenmin een volbloed vertegenwoordiger van is.
Zij aanvaarden één of meer ontwerpen die de liberalen onverkort afwijzen.
iv De belangrijke debatten van 1844 tot 1847
De Tweede Kamer bespreekt in deze periode een groot aantal belangrijke wetten en andere
onderwerpen. Een aantal daarvan, zoals de tweejaarlijkse begrotingen (dit keer voor 18461847 en 1848-1849) en de wettiging van het batig slot over 1844 en over 1845, keren
periodiek terug. Minister Van Hall probeert met zijn belasting- en muntwetten voorzichtig
nieuwe wegen in te slaan, waarmee de Kamer de nodige moeite heeft. Er gaat veel tijd en
aandacht naar het nieuwe Wetboek van Strafrecht, waarin de Kamer het recht van placet,
tegen de wil van de regering in, onverkort wil handhaven. De wet op het stem- en kiesrecht
komt na een jarenlange voorbereiding eindelijk in een vijfde versie in behandeling. De
onvermijdelijke verwerping is de uiteindelijke aanleiding voor een grondwetsherziening in
1848. De herziening wordt aanvankelijk door de regering, zeer tegen de zin van de Tweede
Kamer, op de lange baan geschoven. Die legt zich daar noodgedwongen bij neer, al
onderneemt zij steeds weer pogingen om het proces vlot te trekken. Temidden van deze
wetgevende activiteiten herziet de Kamer haar reglement van orde in een poging om vooral
het onderzoek van wetsontwerpen te verbeteren.
a Wel of geen herziening van de grondwet?
De troonrede van 21 oktober 1844 is een teleurstellende ervaring voor de leden van de
Tweede Kamer. De loftrompet over de leningwet en de waardering voor degenen die hun
steentje daaraan hebben bijgedragen zijn het probleem niet, maar het feit dat de koning geen
enkel woord besteedt aan de noodzakelijke herziening is een teken aan de wand. De vorst
kondigt nog wel de nieuwste versie van de wet op het kiesrecht aan maar verder wil hij ‘de
27

De droogmaking blijkt in de praktijk veel meer tijd en geld te kosten dan vooraf beraamd, Jeurgens, De
Haarlemmermeer, 89 e.v.. In 1849 vat Van Bosse zelfs het plan op om de polder over te doen aan particuliere
investeerders. Daar komt het overigens niet van.
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aandacht van U Edel Mogenden niet bezig houden met de opsomming der overige
wetsontwerpen, welke in den loop dezer zitting zullen ingediend worden’.28 De betekenis van
de troonrede ligt veel meer in het ontbreken van een boodschap dan in de weinig
opzienbarende inhoud. De Kamer, diep overtuigd van de noodzaak om de constitutionele
beperkingen van het gemeen overleg op te ruimen, is, net als vorig jaar, niet van zins om er
dan maar het zwijgen toe te doen.
Het debat over het ontwerpadres van antwoord, opgesteld door de vooraanstaande leden
Van Dam van Isselt, Luyben, Van Panhuys, Star Busmann en Verweij Mejan, verdient in alle
opzichten de aandacht. Het begint op 29 oktober 1844 direct al met een meningsverschil
tussen Van Goltstein en voorzitter Van Akerlaken. Faber van Riemsdijk stelt namens ‘de
heeren Den Tex, Hooft, Hinlopen, Snouck Hurgronje, Nederburgh en Menso; dus, zonder dat
hij nog andere leden opnoemt, in naam van het vereischte getal’, voor om over het
ontwerpadres achter gesloten deuren te vergaderen.29 Hij voorziet een uitvoerige discussie
over de grondwetsherziening die hij kennelijk uit de openbaarheid wil houden. Van Goltstein
reageert direct met het voorstel voor een motie van orde om in het openbaar te vergaderen. De
voorzitter weigert dit op grond van het reglement van orde. Het recht om in comité-generaal te
vergaderen is niet met een motie van orde ongedaan te maken. Het protest van Van Goltstein,
Van Rechteren, Van Dam van Isselt en Bruce mag niet baten, de voorzitter houdt vast aan zijn
interpretatie van het reglement. Daarmee is het voorstel niet van de baan. Na heropening in
comité-generaal herhaalt Van Goltstein zijn protest en stelt vervolgens voor om over het
ontwerpadres in de openbaarheid ‘een levensbeginsel van deze vergadering’ te
debatteren.30 Faber van Riemsdijk is het op formele gronden oneens met Van Goltstein. De
grondwet bepaalt in artikel 109 dat de Kamer met gesloten deuren vergadert, ‘wanneer een
tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert’. Het voorstel van Van Goltstein is
hiermee in strijd. Bovendien is, ‘volgens zijne meening, de behandeling van het Adres in het
openbaar oneigenaardig en ongeraden’.31 Schooneveld pleit juist vóór openbaarheid. Het adres
van antwoord is meer dan een plichtpleging, het is voor de regering de uitgelezen
mogelijkheid om zich te vergewissen van de publieke opinie. Schooneveld herinnert de
Kamer aan een uitspraak van minister Van Hall ten tijde van de behandeling van de leningwet.
De regering stelde zich toen op het standpunt ‘geen andere publieke opinie te kennen dan die
door de meerderheid der Staten-Generaal uitgedrukt’ wordt.32 De Kamer besluit met 31 tegen
21 stemmen om in het openbaar verder te vergaderen.33
28

Dit en voorgaand citaat in Handelingen 1844-1845, 1. Zie ook: Van Raalte, Staatshoofd en Ministers, 31-33.
Handelingen 1844-1845, 16.
30
Ibidem, 17.
31
Ibidem, 17. Faber krijgt de steun van Den Tex die stelt dat in 1842, bij de herziening van het reglement van orde, in
artikel 93 uitgesproken is dat ‘beraadslaging daarover (...) aan de orde van den dag gesteld’ wordt. Daarmee is ‘de
kwestie zelve in haar geheel gelaten’. De Kamer dient zelf te oordelen wat wenselijk is.
32
Ibidem, 17.
33
De tegenstemmers vormen geen gesloten front. Formele bezwaren en conservatisme lopen door elkaar. Backer,
Uytwerf Sterling, Brouwer, van Naamen, Star Busmann, Hinlopen, De Monchy, Luyben, van Riemsdijk, Telting,
Menso, van Harencarspel, Druyvesteyn, Snouck Hurgronje, Den Tex, Hooft, Enschedé, Romme, van Bleiswijk en de
Voorzitter van Akerlaken
29
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Op 30 oktober discussieert de Kamer in een middag- en avondvergadering over de
artikelen 1 tot en met 14. Die leveren weinig problemen op. Van de 13 ingediende
amendementen neemt de Kamer er twee aan: over de schutterijen die geen al te groot bezwaar
voor de ingezetenen mogen vormen en over de bevordering van de ‘landbouw, scheepvaart,
visscherijen en fabrieken’. Tot zover is er weinig nieuws onder de zon. Zowel de troonrede als
het adres van antwoord begeven zich niet buiten de geijkte paden.
Dat gebeurt wel met de behandeling van artikel 15 op donderdag 31 oktober 1844. Dit
artikel is namelijk geen antwoord op een zinsnede uit de troonrede, maar oproep van de
Kamer aan de koning om de herziening van de grondwet ter hand te nemen in deze ‘dagen van
kalmte en vrede, door de Voorzienigheid thans aan Nederland geschonken’.34
Van Rechteren, sinds jaar en dag een hartstochtelijke pleitbezorger voor herziening, wijst
vooral op de treurige toestand van het land die te wijten is aan slecht functionerende
staatsinstellingen en een weifelend bestuur tegenover een onontbindbare Kamer.35 Van
Heemstra somt vervolgens het hele arsenaal aan problemen op: het nog steeds niet geregelde
kiesrecht, de onontbindbaarheid van de Kamer, het ontbreken van een homogeen ministerie,
de kostbare inrichting van de rechterlijke macht, het autoritaire beheer van de koloniën en het
dure overheidsapparaat. Gouverneur reageert sceptisch. Is er bij al deze verschillende
onderwerpen en begin van overeenstemming tussen de zittende Kamerleden, is zijn retorische
vraag. Het antwoord voegt hij er meteen aan toe. ‘Neen, ieder zegt daaromtrent zijne
bijzondere meening, maar blijken van toenadering zijn mij niet bekend’.36 Een herziening die
in de Kamer begint, zal die fase nooit overleven. Er zijn ook tegenstanders, zoals Faber van
Riemsdijk, die van mening is dat de troonrede een uiting van beleefdheid is die weinig te
maken heeft met het regeringsbeleid en de ministeriële verantwoordelijkheid. Het adres van
antwoord hoort dat ook te zijn. Onder de vele verdedigers van artikel 15 is Thorbecke het
meest uitgesproken. Hij wil, gezien ‘de dadelijke onverwijlde noodzakelijkheid eener
verandering’, niet wachten op de regering en hij gelooft dat, ‘in dit geval, het regt, hetwelk
deze Kamer bezit om een bepaald voorstel te doen, pligt, dringende pligt ware voor hare
leden’.37
De uitslag van de stemming is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Met 35 stemmen voor en
17 tegen besluit de Kamer om § 15 toe te voegen aan het ontwerpadres van antwoord.38 Met
dezelfde stemverhouding neemt de Kamer het hele ontwerpadres aan. Zo eenvoudig gaat het
niet in de Eerste Kamer. In een brief van 4 november laat zij weten ‘geene genoegzame reden
34

Ibidem, 40.
Van Rechteren spreekt hierbij over de steeds grotere gewelddadige ontevredenheid onder de bevolking. Zijn
voorganger Wichers daarentegen heeft zojuist een loflied gezongen op de ‘natie die van een vreedzamen, bezadigden
en rustigen is’. Hij maakt daarbij een wel heel sprekende vergelijking: ‘Wij zijn nog dat zelfde volk, dat zoo zacht,
zoo smijdig is (...) als het zuivel dat wij behandelen’. Ibidem, 40.
36
Ibidem, 42.
37
Ibidem, 49.
38
De tegenstemmers zijn: Van Akerlaken, Backer, Van Bleiswijk, Druyvesteyn, Faber van Riemsdijk, Gouverneur,
Van Harencarspel, Hinlopen, Hooft, De Jong van Beek en Donk, Kniphorst, Luyben, Menso, Van Nagell, Romme,
Van Sasse van Ysselt en Snouck Hurgronje. Van de negen rooms-katholieke vertegenwoordigers stemmen er vier
tegen deze paragraaf.
35

229

De Tweede Kamer van 1840 tot 1847
gevonden’ te hebben om het ontwerpadres ‘den Koning aan te bieden’. Zij voegt eraan toe dat
de noodzaak voor de herziening volgens artikel 227 van de grondwet bij wet verklaard moet
worden en niet bij een adres van antwoord.39 De Tweede Kamer beseft het gewicht van de
weigering en benoemt op 11 november 1844 een afzonderlijke commissie van rapporteurs,
bestaande uit de voorzitters van de afdelingen.40 Minister Schimmelpenninck van der Oye
maakt de situatie nog complexer door het sturen van een brief, waarin hij meedeelt dat het
‘Zijne Majesteit (...) niet voegzaam oordeelt om afzonderlijke antwoorden van ééne der
Kamers te ontvangen’.41
De commissie legt in haar rapport de Tweede Kamer zes vragen voor die de leidraad zijn
voor het debat. De eerste, of de Kamer de brief van de Eerste Kamer ter kennisgeving aan wil
nemen, en de tweede, of zij bereid is het adres van antwoord uitsluitend namens de Tweede
Kamer aan te bieden, komen uitvoerig aan bod. De andere vragen, zoals die over het zoeken
van overeenstemming, krijgen in het voorbijgaan aandacht.
Thorbecke zet de toon namens de leden die de Tweede Kamer een afzonderlijk adres wil
laten aanbieden. Hij beroept zich op artikel 115 van de grondwet dat de Kamer het recht geeft
voordrachten te doen. ‘Vooral acht ik het van hoog gewigt, en de roeping zoowel als de eer
van dezen tak der Vertegenwoordiging er in betrokken, dat de Kamer haar regt, om den Troon
onmiddellijk te naderen, ongeschonden beware’.42 Van Goltstein, De Kempenaer, Storm, Van
Dam van Isselt, en Mutsaers vallen Thorbecke hierin bij en ook Duymaer van Twist, Van
Panhuys, Van Rechteren, Luzac en Bruce verdedigen deze benadering. Zij benadrukken steeds
het grondwettige recht van de Kamer en de noodzaak haar onafhankelijkheid te laten zien.
Van Panhuys vindt het ‘wenschelijk en gepast, opdat de Kamer toone, te willen wat zij
wenscht’.43
Anderen, zoals Den Tex, Scheers van Harencarspel, Gouverneur en Faber van Riemsdijk,
stellen dat de troonrede gericht is tot de Staten-Generaal en dat er dus alleen geantwoord mag
worden met een gezamenlijk adres. In dat geval zit er niets anders op dan de brief voor
kennisgeving aan te nemen en over te gaan tot de orde van de dag. Ook Menso, Anemaet,
Luyben en Gevers van Endegeest erkennen dat de Tweede Kamer in een onmogelijke positie
gemanoeuvreerd is. Verdere actie zal tot niets leiden en daarom is het aannemen ter
kennisgeving het meest voor de hand liggend.
De Eerste Kamer krijgt tijdens het debat van Van Goltstein een flinke veeg uit de pan. Zij
heeft een Belgische oorsprong en beschikt over te veel macht.

39

Ibidem, Bijlagen, 8. Van den Berg en Vis schrijven in De eerste honderdvijftig jaar, 306: ‘W. van Rappard, die
intussen van de Tweede naar de Eerste Kamer was overgegaan, had zijn collegae ervan weten te overtuigen dat
grondwetsherziening niet was wat de koning nastreefde’. Het is de vraag of dit klopt. een jaar eerder was het
toenmalige adres van antwoord met slechts negen tegen acht stemmen aangenomen. Beekelaar, ‘Tussen twee
revolutiejaren’, 112-113.
40
Het zijn Bruce, Van Dam van Isselt, Van Panhuys, Snouck Hurgronje en Verweij Mejan
41
Handelingen 1844-1845, 65. Van Zanten, Koning Willem II, 479-480.
42
Handelingen 1844-1845, 65.
43
Ibidem, 81.
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‘Eene Vergadering van een gering aantal mannen, voor het leven benoemd, die buiten allen
invloed van de Regering geplaatst zijn, is beregtigd om haar veto uit te spreken over alle
voordragten van wet, die door den Koning en de Volksvertegenwoordiging noodzakelijk
gekeurd worden voor het algemeen welzijn’.44
Geen enkel lid neemt het voor de senaat op en niemand maakt zich zorgen over een mogelijke
verstoring van het evenwicht tussen aristocratie en democratie. De Kamer komt er na een
lange vergadering niet uit. Uiteindelijk staken de stemmen over het voorstel om het adres naar
de Eerste Kamer ter goedkeuring te sturen, ‘nadat § 15 zoodanig veranderd zal zijn, dat daarin
de denkwijze der beide Kamers afzonderlijk wordt uitgedrukt’.45 De volgende dag wordt het,
na een kleine tekstuele aanpassing, aangenomen met 28 tegen 26 stemmen.46 Maar ook daar
wil de Eerste Kamer niet van weten. Op 23 november schrijft voorzitter Van Gennep dat deze
Kamer ‘geene genoegzame reden gevonden [heeft], om het hiernevens teruggaande voorstel
den Koning aan te bieden’.47 Nog één keer laaien de emoties rond het adres van antwoord op.
De voorzitter stelt voor om de brief voor kennisgeving aan te nemen, waarop Luzac direct een
tegenvoorstel indient. Hij wil het adres nu uitsluitend namens de Tweede Kamer aanbieden.
Na een kort procedureel intermezzo neemt de Kamer met 35 tegen 20 stemmen de brief van
de Eerste Kamer voor kennisgeving aan. Daar zijn Anemaet, Van Dam van Isselt, Van
Goltstein, Van Heemstra, De Kempenaer, Luzac, Van Rechteren, Storm, Thorbecke en
Wichers zo op tegen dat zij aantekening in de notulen wensen.
Eén ding is duidelijk: de grondwetsherziening moet er komen. Er zijn genoeg voorstanders,
waaronder de meeste prominenten, die zich niet door een weigerachtige koning, regering en
Eerste Kamer willen laten gezeggen. Struikelblokken zijn er ook: de meerderheid wil een
herziening die van de koning uitgaat en de verschillen van inzicht over de inhoud van de
herziening zijn moeilijk te overbruggen.
Thorbecke legt zich niet bij neer bij de patstelling, waarin Kamer en regering beland zijn. Hij
was al tijdens de zomer van 1844 van plan om een eigenhandig geredigeerde grondwet voor te
leggen aan de Staten-Generaal.48 Kort daarvoor heeft hij op 6 mei zijn rede Over het
hedendaagsche staatsburgerschap gehouden met de aanvaarding van het directe kiesrecht als
44

Ibidem, 73. Mutsaers oordeelt dat de Nederlandse Eerste Kamer niet uitgaat van een eigen beginsel. ‘Zij bestaat uit
de zamenvoeging van de drie beginselen, van het Engelsche door de geboorte, van het Fransche door de diensten aan
den Staat bewezen, en van het Belgische door de gegoedheid'. Ibidem, 84.
45
Ibidem, 91.
46
Van Naamen is van mening veranderd. Hij stemt nu voor.
47
Ibidem, 110.
48
Op dat moment stelt Thorbecke De Kempenaer op de hoogte van zijn voornemen. De Gelder, Het
negenmannenvoorstel, 19. De studie van De Gelder is beknopt, helder en heel informatief. De belangrijkste
tekortkoming is dat de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, die vijf dagen heeft geduurd, minder dan één
pagina toegemeten krijgt. Ook al richt het onderzoek zich op de vraag hoe de regering het voorstel bejegent, dan nog
is een kleine pagina te weinig om het verhaal recht te doen. Zie ook: Van den Berg e.a., De eerste honderdvijfitg jaar,
306-310; Van Sas, ‘Onder waarborging eener wijze constitutie’, 129-135; Oosterhagen, Machtenscheiding, 267-273
(overigens zonder een verwijzing naar de studie van De Gelder); Van Zanten, Koning Willem II , 485-493, en Aerts,
Thorbecke wil het, 306-313.
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het beginsel van de negentiende-eeuwse geschiedenis.49 Eind november heeft Thorbecke zijn
voorstel voor een herziene grondwet klaar. Hij stuurt het concept naar die Kamerleden
waarvan hij verwacht dat die er tenminste welwillend tegenover zullen staan. Op 2 december
vergaderen er 17 ten huize van Schooneveld. Naast de negen toekomstige indieners
Thorbecke, Anemaet, Van Dam van Isselt, Van Heemstra, De Kempenaer, Luzac, Van
Rechteren, Storm en Wichers zijn dat Boreel van Hogelanden, Bruce, Duymaer van Twist,
Van Goltstein, Van Heloma, Van Panhuys, Schooneveld en Verweij Mejan. Meerdere
aanwezigen hebben de nodige kritiek maar het is niet de bedoeling van Thorbecke om door
allerlei aanpassingen meer namen onder zijn voorstel te krijgen.50 De aanwezigen krijgen de
vraag voorgelegd of zij het voorstel zoals het daar ligt, willen steunen; acht van de 17 zijn
daartoe bereid.51 Het leent zich, als uitgesproken liberaal manifest niet voor onderhandelingen
en aanpassingen. Directe verkiezingen voor een ontbindbare Kamer, een verantwoordelijk
ministerie en koninklijke onschendbaarheid, het koloniale beheer onder de wet en alle
overheidsinkomsten en uitgaven jaarlijks vast te stellen bij wet; het zijn de onmisbare en niet
onderhandelbare pijlers onder het liberale staatsgebouw.
Op 10 december krijgt Thorbecke de gelegenheid om het inmiddels ingekomen voorstel toe
te lichten.52 Indiening en behandeling duldt volgens hem geen verder uitstel omdat de regering
15 ontwerpen ingediend heeft waarmee zij voor langere tijd het kiesrecht wil regelen. De
regering wil op die manier ‘aan de Grondwet voor geruimen tijd onveranderlijkheid (...)
waarborgen.’ Het is de bezworen plicht van de Kamer om de grondwet ‘te doen werken’ en
daarvoor is ‘eene andere regeling, dan die onze Grondwet toelaat, noodzakelijk (...) voor Land
en Kroon’. Kortom, alleen een herziene grondwet maakt een goede, toekomstgerichte kieswet
mét direct kiesrecht mogelijk. Namens zijn medestanders biedt hij het voorstel aan ‘om er
over te raadplegen en er de verbeteringen in te brengen, welke de Kamer zal noodig achten’.53

49

Dudink, Deugdzaam liberalisme, 27; De Rooy, Republiek, 47-48, en Drentje, Thorbecke, 352 e.v..
Volgens De Gelder zijn er bezwaren tegen het moment van indiening, het feit dat het geen regeringsinitiatief is en
de rechtstreekse verkiezingen. Deze grieven ontleent hij, zowel in woordkeus als in volgorde direct aan De Bosch
Kemper die hij in een eindnoot noemt. Verder verwijst De Gelder globaal naar een verslag van Duymaer van Twist
uit 1866. Het gaat hier over de Staatkundige aanteekeningen, 1866, die als bijlage opgenomen zijn in de dissertatie
van Zwart, Duymaer van Twist, 203-206. De bezwaren komen overigens tijdens de behandeling in de Kamer in alle
toonaarden aan de orde. De Bosch Kemper is tegenstander van een herziening die van de Kamer uitgaat, maar hij
drukt het voorstel wel af in De Tijdgenoot met de aanbeveling er aandacht aan te besteden. Ambagtsheer, Jhr. Mr.
Jeronimo de Bosch Kemper, 39. Zie ook: Zwart, Duymaer van Twist, 33; Secker, ‘Parlementaire oppositie’, 80-81;
Van den Berg e.a., De eerste honderdvijftig jaar, 306-308 en Drentje Thorbecke, 361.
51
De daadwerkelijke ondertekening vindt enkele dagen later plaats. Anemaet is daar wegens ziekte niet bij, zodat het
voorstel dus door acht personen is ondertekend. Holthoon, ‘Thorbecke and Dutch Liberalism’, 51, concludeert ‘that
they did not yet present a coherent movement and that Thorbecke was not its leader’. Zie ook: Van Gils, ‘Een
winderig heerschap’, 106, die de deelname van Van Dam van Isselt meer verklaart vanuit zijn persoonlijkheidsstructuur (zijn voorkeur voor een alles-of-niets tactiek) dan uit zijn politieke overtuiging.
52
Handelingen 1844-1845, 167. Storm vraag toestemming om de handtekening van Anemaet toe te voegen. Als hij
die niet krijgt, vraagt hij om aantekening in de notulen ‘dat de heer Anemaet worde aangemerkt als mede-voorsteller’.
Ook buiten de Kamer is er aandacht voor het voorstel. Donker Curtius wijdt er zijn derde staatkundige brief aan en
De Clerq betuigt in De Gids zijn hartelijke instemming met het ontwerp, Aerts, De letterheren, 137. De
petitiebeweging komt echter niet goed van de grond, Van Santen, ‘De Amstersociëteit’, 115. Willem II is mordicus
tegen, Hugenholtz, Het geheim, 188 en Van Zanten, Koning Willem II, 486.
53
Handelingen 1844-1845, Bijlagen, 437.
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Eind januari 1845 komt de memorie van toelichting in, waarna het onderzoek in de
afdelingen kan plaatsvinden.54 Dat gebeurt in een beschutte omgeving, waarin de individuele,
vaak matig onderbouwde mening van elk Kamerlid alle ruimte krijgt. Het voorlopig verslag
van de gezamenlijke afdelingen van 18 maart 1845 is bepaald niet mis. Vrijwel alle liberale
onderdelen moeten het ontgelden. De uitvoerige memorie van antwoord van 5 mei is niet in
staat hier iets aan te veranderen; het eindverslag blijft net zo afwijzend als het voorlopige.
Tijdens de plenaire behandeling blikt Schooneveld terug op het onderzoek en erkent dat ‘over
dat voorstel een zoo gestreng oordeel uitgebragt, eene zoo algemeene afkeuring aan hetzelve
ten deel gevallen’ is, dat hij zich verplicht voelt dat te nuanceren. Luzac is nog duidelijker:
‘indien men toch het Verslag artikel voor artikel nagaat, dan vindt men dat nog geen tiental
der 158 artikelen, in het voorstel te vinden, onvermengd gunstig door de meerderheid van U
Ed. M. zijn opgenomen’.55
Dit is de situatie als op 26 mei 1845 voorzitter Van Akerlaken de vergadering voor de
algemene beraadslaging opent. In het appel nominaal constateert hij dat ‘57 leden, derhalve al
de leden der Kamer, met uitzondering van den heer van Heeckeren van Brandsenburg’
aanwezig zijn. Ook alle ministers wonen de vergadering bij, een onmiskenbaar bewijs voor
het grote belang dat iedereen aan het negenmannenvoorstel hecht.56 Gedurende de vijf dagen
dat het debat duurt, voeren 53 leden het woord.57 21 leden onderstrepen in hun bijdragen
expliciet de noodzaak van herziening; negen sprekers leggen uit welke onderdelen uit het
negenmannenvoorstel onacceptabel zijn. De vraag of de Tweede Kamer bevoegd is het
initiatief te nemen tot herziening beantwoorden 14 leden positief, terwijl 19 anderen juist
expliciet aangeven dat het initiatief van de regering dient uit te gaan. Temidden van deze
veelheid van sprekers mengt de minister van Justitie De Jonge van Campensnieuwland zich
namens de regering slechts één keer in de discussie.
De eerste sprekers zijn in grote debatten vaak de belangrijksten. Zij analyseren het voorstel
en stellen de kaders voor de beoordeling. Nu fungeert het prominente lid uit het kritische
midden Schooneveld als het baken voor heel veel medeleden. Hij ziet het
negenmannenvoorstel als een noodzakelijke fase in de komende herziening van de grondwet.
Zonder effectbejag of leedvermaak zegt hij dat er geen schijn van kans bestaat dat het voorstel
tot een onmiddellijke herziening gaat leiden. De Kamer is nu in de gelegenheid om zich uit te
spreken over al die onderwerpen die in de grondwet van 1840 onduidelijk of verkeerd
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Aerts stelt in Thorbecke wil het, 310, dat de late verschijning van de memorie van toelichting de indruk die de
directe verkiezing heeft gemaakt, heeft versterkt.
55
Handelingen 1844-1845, 412 en 415.
56
Van Heeckeren van Brandsenburg is alle vijf dagen afwezig, Van Dam van Isselt is absent op 28, 29 en 30 mei en
Michiels van Verduynen op 30 mei. Van de ministers ontbreekt deze week niemand.
De samensteller van de Handelingen, Isings, is eveneens overtuigd van het belang van dit debat. In een voetnoot
vermeldt hij dat hij de redevoeringen overgenomen heeft van de Handelingen omtrent het voorstel van negen leden
der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, tot herziening der Grondwet in 1845, verschenen bij de Gebroeders
Belinfante in ´s-Gravenhage, 1846. Isings voegt eraan toe: ‘Blijkens de Inleiding van dat boek werden vele
redevoeringen voor die verzameling opzettelijk uitgewerkt of aangevuld, hetzij door de sprekers zelven, hetzij naar
zorgvuldige aanteekeningen’. Handelingen 1844-1845, 412.
57
Niet gesproken hebben Backer, Cornéli, Michiels van Verduynen en, ambtshalve, voorzitter Van Akerlaken.
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geformuleerd zijn.58 Hij verlangt ‘de ontbindbaarheid der Tweede Kamer, (...) een zaamgesloten Ministerie, (...) een beter kiesstelsel, zonder evenwel tot regtstreeksche verkiezingen
te komen, (...) ik sta op meer waarborgen voor de Koloniën, zonder deze daarom onder de
wetgeving in het moederland te brengen’.59 Deze rede is een niet mis te verstane correctie van
het negatief getoonzette eindverslag.60 Verweij Mejan, de tweede toonaangevende spreker,
gaat verder in op de gebreken van 1840 die ‘thans niets meer [is] dan een steen des aanstoots
voor eenigen, het struikelblok voor sommigen en een ongeëerbiedigd boek voor de meesten’.
Verweij Mejan twijfelt geen moment over de bevoegdheid van Thorbecke cum suis om met
dit initiatief te komen, wel over de mogelijke negatieve gevolgen van de gekozen aanpak.
‘Men loopt (...) gevaar niets te verkrijgen, omdat men getracht heeft alles te verkrijgen op
eens’.61 Dit tot groot nadeel van de meer dan noodzakelijke hervorming van het financiële
beheer in het moederland én in de koloniën.
De critici beroepen zich bijna zonder uitzondering, impliciet of expliciet, op de leer van het
evenwicht tussen het monarchale, het aristocratische en het democratische beginsel in de staat.
Dat evenwicht geldt als een speciaal kenmerk van de Nederlandse staatsinrichting. De macht
berust bij de koning als de drager van de monarchie. Het volk, het democratisch element, is
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en heeft een beslissende stem in de wetgeving. De
aristocratie, vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, is het schild dat de vorst moet beschermen
tegen aanranding door het volk. In deze optiek is het initiatief van Thorbecke cum suis niet
onwettig, maar wel een bedreiging voor het evenwicht. Directe verkiezing van de Tweede
Kamer verstoort volgens Star Busmann het evenwicht.
‘Bedrieg ik mij dan zoo geheel, wanneer ik in dat voorstel de strekking meen te zien, om de
magt te vergrooten eener door het volk gekozen vertegenwoordiging, derhalve om het
democratisch beginsel te versterken, het monarchale te verzwakken, en op die wijze het
bestaande evenwigt der verschillende Staatsmagten te verbreken of te ondermijnen?’62
Snouck Hurgronje is ervan overtuigd dat de invoering van een homogeen ministerie een
verdere verschuiving betekent van het primaat in de richting van de Tweede Kamer. Directe
verkiezingen en een homogeen, verantwoordelijk ministerie leiden makkelijk tot ‘eene
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vermomde en daardoor zeer gevaarlijke Volksregering’.63 Deze twee pijlers uit het voorstel
van Thorbecke liggen dan ook het zwaarst onder vuur. Niet alle aanhangers van de gemengde
staat zijn tegen het negenmannenvoorstel. Gouverneur accepteert directe verkiezingen, mits
tegelijkertijd de grondwet ‘aan den Koning alléén de uitvoerende magt toekent’.64
De gemengde staat, zoals die in Nederland bestaat, is een uniek nationaal product. Volgens
Telting is die Nederlandse geest vastgelegd in onze grondwet die daarom ‘geene verbetering,
maar eene getrouwe naleving’ behoeft.65 Hij staat wel toe dat het ‘ongenoegzame’ aangepast
wordt, om vervolgens maar liefst twaalf onderwerpen te noemen die samen goed zijn voor een
complete herziening.66 Den Tex zegt het scherper: directe verkiezingen en een
verantwoordelijk ministerie zijn een onnederlandse vertoning. ‘Ik verklaar het voor
onnederlandsch dat de Volksvertegenwoordiging den wil des Volks zou moeten uitdrukken,
dat de Koning zich zou moeten gedragen naar den wil van de meerderheid der
Volksvertegenwoordiging’.67 De Nederlandse staatsinrichting is echt uniek omdat zij zowel
Duitse ‘tot den Duitschen volksstam behoorende kon Nederland aan het Stendenstelsel niet
vreemd zijn’ als Franse, revolutionaire invloeden heeft ondergaan. Met instemming citeert
hij de Leipziger hoogleraar Poelitz, die ‘onze Nederlandsche Staatsinrigting (...) [heeft]
gekenmerkt als eene getemperde Monarchie, op geheel eigenaardige grondslagen
berustende’.68 Thorbecke gaat hier in zijn grote verdediging op donderdag uitvoerig op in. Het
verwijt van Den Tex c.s steekt hem omdat hij ervan overtuigd is dat juist zijn voorstel een
Nederlandse vertaling van eigentijds politiek-theoretisch denken is. Thorbecke vindt de
verheerlijking van Nederlandse beginselen vals, historisch geromantiseer. Het doet hem
denken aan ‘den vleijenden waan eener natie van het Oude Testament, dat er voor haar en haar
bestuur een afzonderlijke God in de wereld was’. Hij vraagt zich af waar die Nederlandse
beginselen vandaan komen. ‘Vanwaar ontleent gij de lijst der Nederlandsche beginselen? Uit
herinneringen? Met herinneringen regeert men zoo min, als men den honger stilt met den
maaltijd van gisteren’.69
Van Goltstein is origineel en grondig in zijn analyse en in zijn eigen interpretatie van de
gemengde staat. Het evenwicht, zo betoogt hij, loopt geen gevaar door het negenmannenvoorstel. Het is al verstoord bij de dood van stadhouder Willem I die op het punt stond de
monarchale rol op zich te nemen. Vanaf die tijd heeft het aristocratisch beginsel het
monarchale overheerst. De grondwet van 1815 en de herziening van 1840 hebben dat niet
kunnen herstellen; het juiste moment is nu aangebroken. Van Goltstein bepleit met grote
vasthoudendheid de ‘volledige inwerkingbrenging der consitutioneele Monarchie’ met een
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vorst die de ‘gansche verhevenheid zijner roeping [kan] handhaven’. Dit is alleen mogelijk als
de vorst zich buiten de twist tussen ministers en vertegenwoordiging ‘over de deugdzaamheid
van het gevoerde stelsel van bestuur’ kan houden. Van Goltstein is ervan overtuigd dat ‘de
instelling van regtstreeksche verkiezingen, van een verantwoordelijk Ministerie en van de
ontbindbaarheid der Tweede Kamer’ een absolute voorwaarde is voor de ontwikkeling van de
constitutionele monarchie.70
Het veel gehoorde pleidooi voor het koninklijk initiatief bij grondwetsherziening is veel
beter te begrijpen vanuit de heersende opvattingen over de gemengde staat. Het vorstelijk
leiderschap is de enige mogelijkheid om de diepe verdeeldheid over de omvang en de inhoud
van de herziening te overstijgen. Alleen de koning beschikt over het gezag om liberalen én
conservatieven te verenigen rond zijn voorstellen tot herziening.71
Op de tweede dag vat Gevers van Endegeest de verschillende standpunten samen. Hij
constateert dat er in de Kamer drie ‘gevoelens’ bestaan: ‘dat van de negen geachte
voorstellers’ die voor een uitgebreide herziening zijn, ‘dat van de tegenstrevers van het
initiatief’, die zich volledig afhankelijk maken van de regering en ‘het gevoelen eindelijk van
hen, die den middenweg wenschen te bewandelen (...), zij maken geen bezwaar om mede te
werken tot het voordragen aan de Regering van die punten, welke naar hun gevoelen
noodzakelijk of althans in hooge mate nuttig te achten zijn’.72 De hoop dat de uitvoerige
discussie zullen leiden tot een realistisch programma is evident.
De negenmannen hebben de verdediging goed georganiseerd.73 Hun redevoeringen zijn
redelijk gespreid over de vijf dagen die het debat duurt. Luzac is uitvoerig, niet zonder humor
en beleefd als altijd,74 Van Dam van Isselt spreekt onbesuisd75 en Thorbecke betoogt
glashelder en scherp. Bondig verdedigt hij zijn voorstel aan de hand van de drie belangrijkste
bezwaren die aangevoerd zijn. Het voorstel gaat te ver, het is niet Nederlands genoeg en het
komt niet van de kroon. Bij de weerlegging reageert Thorbecke op alle sprekers die in zijn
ogen iets van betekenis hebben ingebracht. Dat het voorstel tot mislukken gedoemd is, schuift
hij terzijde met de opmerking dat alleen ‘een in volle vergadering genomen besluit’ dat kan
aantonen. De politieke haalbaarheidstactiek van Bruce is volgens Thorbecke het verzaken van
verantwoordelijkheid. De Nederlandse beginselen zijn hiervoor al gedegradeerd tot het
koesteren van herinneringen. Even koel en precies ontleedt hij het pleidooi van Verweij
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Mejan, Telting en Duymaer van Twist voor het koninklijk initiatief. Thorbecke sluit af met de
opmerking dat de negen ‘juist aan de Eerste Kamer en aan de Kroon dit krachtigste middel
van overtuiging [willen] verschaffen, dat in het aanbod van een uitgewerkt voorstel ligt’.76
Dan is het woord aan de regering. Minister De Jonge van Campensnieuwland heeft tegen
zijn gewoonte in, zijn goed voorbereide rede op schrift gesteld.77 Hij begint met een kleine
tegemoetkoming in de erkenning dat negen leden gebruik gemaakt hebben van artikel 114 om
de noodzakelijkheid van een herziening te betogen en een voorstel in te dienen. Daarmee is
alle toegeeflijkheid voorbij. Het hele verdere betoog bestaat uit een ontkenning van de
rechtmatigheid van het initiatief en uit regelrechte verdachtmakingen ten koste van het
voorstel. De minister sluit niet zozeer aan bij de concrete bezwaren die te berde gebracht zijn,
maar hij appelleert suggestief aan de dieperliggende angst voor de teloorgang van het
bestaande bestel. Vrijwel ‘niets van hetgeen van oude herkomst en als in onze zeden
ingeweven’ is, blijft behouden; bijna alles verdwijnt of wordt vervangen door nieuwigheden
die het voorstel ‘óf uit nieuwe óf uit bij ons niet proef gehouden hebbende theoriën, óf van
andere volken, onder geheel andere omstandigheden, ontleent’. Het voorstel is vooral gericht
op de ondermijning van de koninklijke macht. Bij ‘bijna (...) ieder veranderd artikel [wordt]
eenig haar nu toekomend regt (...) ontnomen’. Wat komt ervoor in de plaats? Het zeer
gevreesde ‘stelsel der Volks-souvereiniteit’ dat door een vergaande uitbreiding van zijn
wetgevende bevoegdheden, zijn macht enorm uitbreidt. Voortaan heeft de Kamer het laatste
woord over de koloniën, ‘het bestuur van provinciën en gemeenten, het leger van den Staat,
het beheer van den voor ons land zoo belangrijken Waterstaat’. Gelukkig, zo stelt de minister
de regering en de Kamer gerust, zijn de bezwaren hiertegen ‘door zeer vele leden dezer
Vergadering (...) gedeeld’. Hij geeft dan ook zijn toehoorders in overweging hun goedkeuring
hieraan te onthouden.78
De negenmannen rekenen op een afwijzende reactie, al hebben ze dit niet verwacht. Zij
reageren teleurgesteld maar niet geschokt. De klap is het grootst voor de meer gematigde
voorstanders van de herziening. Zij beseffen terdege dat de minister hun een gematigde
herziening ontnomen heeft. Schooneveld ‘meent, [namens hen] dat de gehouden rede des
Ministers teregt door de overgroote meerderheid der Vergadering met een morne silence
ontvangen is. Ook de meest gematigden hadden gewis zulk eene verklaring niet tegemoet
gezien.’79 Bruce kan het niet nalaten om nog één keer een klemmende oproep te richten tot de
regering. ‘Raadslieden der Kroon! (...) bedenkt wel den toestand van het Vaderland! Herdenkt
wel de voorbeeldelooze trouw gedurende de laatste jaren, door het Nederlandsche volk
betoond.’80 Thorbecke probeert tussen deze verbaasde reacties door de verdere behandeling
van zijn voorstel te redden, maar zonder succes. Verweij Mejan is, helemaal tegen zijn
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gewoonte in, bepaald hartstochtelijk als hij zegt, dat ‘van dit oogenblik (...) er een hooge muur
opgerigt [is] tusschen hen die eene gematigde hervorming voorstaan en de Regering van
Nederland’.81 Verder beraad is nu overbodig en daarom stelt hij de Kamer deze vraag: ‘Wil de
Kamer thans een voorstel doen, tot verandering en bijvoeging in de Grondwet?’82 21
Kamerleden stemmen voor en 34 tegen,83 waarmee een voorlopig einde komt aan de
gematigde, maar wel steeds meer nadrukkelijke pogingen van de Kamer om de regering tot
een noodzakelijke herziening over te halen.84
De betekenis van het debat over het negenmannenvoorstel is groot. Ten eerste voor de
liberalen die met een uitgesproken grondwetsvoorstel, verdedigd door een inhoudelijk én
verbaal zeer krachtige voorman, het nationale podium voor zich opeisen. De
ingecalculeerde prijs die zij ervoor betalen, is op de korte termijn hoog. Het debat in de
Staten-Generaal over de herziening gaat op slot en Thorbecke verliest met ingang van de
volgende zitting zijn Kamerzetel.85
In de tweede plaats voor het midden met zijn prominente woordvoerders die de hoogste
prijs betalen. Tegen het eind van de discussies lijken zij de ‘winnaars’ van het debat.
Allereerst hebben de prominenten zich met succes gedistantieerd van de meest conservatieve
onderdelen uit het eindverslag van de rapporteurs en in de tweede plaats hebben ze de
grondwet diepgaand geanalyseerd en voor de vele tekortkomingen werkbare alternatieven
voorgesteld. Zij zijn ervan overtuigd dat ze de regering daarmee een grote dienst bewijzen die
tot hun verbazing en verbijstering radicaal afgewezen wordt.86
Op 25 november 1845 onderneemt Nedermeijer van Rosenthal een even ingenieuze als
kansloze poging om de impasse rond de wet op het kiesrecht en de herziening van de
grondwet te doorbreken.87 Van Rosenthal stelt een partiële grondwetsherziening voor, waarin
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hij de artikelen 130, 131 en 132 laat vervallen en artikel 152 zo verandert dat de plaatselijke
besturen voortaan eveneens bij wet geregeld dienen te worden.88 Op deze manier denkt hij
allerlei liberale eisen, zoals het directe kiesrecht, te kunnen ontwijken.
De afdelingen komen via de centrale afdeling op 15 december in het voorlopige verslag (en
later op 23 april 1846 in het eindverslag) echter tot de conclusie dat ‘de zeer groote
meerderheid (46) dier leden heeft verklaard, zich met het voorstel van den Heer Van
Rosenthal niet te kunnen vereenigen’. De uitkomst is niet onverwacht. Het kiesrecht is niet
enige probleem dat om een oplossing vraagt. Een ruime meerderheid wil een (veel)
verdergaande herziening. De regering is daar binnenkamers niet op tegen, maar de koning wil
er niets van weten.89
De troonrede van maandag 19 oktober 1846 dwingt de Tweede Kamer haar houding te
bepalen tegenover de koning die inmiddels tegen elke vorm van grondwetsherziening gekant
is. De troonrede zelf biedt geen aanknopingspunten. De koning wil met de zin: ‘De
onderscheiden takken van het Binnenlandsch Bestuur gaan voort regelmatig te werken’, alle
ongewenste vragen en oproepen voorkomen.90 Bij de vele, aangekondigde wetten ontbreekt
vanzelfsprekend elke verwijzing naar de grondwet en tijdens het aansluitende debat over het
ontwerpadres van antwoord zijn alle ministers afwezig.
De Tweede Kamer beseft dat het belangrijk is hoe zij op deze situatie reageert. Daarom
benoemen de afdelingen de prominenten Corver Hooft, Duymaer van Twist, Gevers van
Endegeest, De Man en Van Panhuys tot de commissie die het ontwerpadres van antwoord
moet opstellen. Duymaer van Twist schetst tijdens de plenaire behandeling het dilemma waar
de commissie voor stond. Volgens de spreker is vorig jaar vastgesteld dat de
Kamermeerderheid een antwoord wenst dat meer is dan ‘eene bloote weerklank’. Er zijn maar
weinig leden ‘die niets dan zulk een weerklank willen’, zodat ‘beiden moeten toegeven’, om
zo de steun van de Eerste Kamer te verwerven.91 De commissie stelt voor om de regelmatige
werking van het binnenlands bestuur te verbinden met de noodzakelijke verbetering van de
staatsinstellingen:
‘Wij herhalen de meening en de gevoelens te dien opzigte vroeger geuit, ons verzekerd
houdende, dat, wanneer de overtuiging der noodzakelijkheid eener herziening der Grondwet
bij Uwe Majesteit zal gevestigd zijn, Hoogstdezelve, met vertrouwen in de bedoelingen der
antwoordt dat een herziening van de grondwet noodzakelijk is om het stem- en kiesrecht te kunnen regelen. Het enige
pakket dat wel een plenaire, afwijzende behandeling krijgt, komt binnen op 7 juni 1847. Op 18 oktober 1847 kondigt
de koning de noodzakelijke grondwetsherziening aan.
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Vertegenwoordigers des Volks, de vereischte voorstellen aan onze overwegingen zal
onderwerpen’.92
Storm is als overtuigde voorstander van herziening tegen deze al te voorzichtige formulering.
Hij vindt het onbestaanbaar om de meer dan noodzakelijke herziening afhankelijk te maken
‘van het zich vestigen eener overtuiging’, die elders al lange tijd bestaat. Uiteindelijk stemmen
38 leden voor de paragraaf en 10 er tegen. Het zijn Bijleveld, Van Goltstein, Van
Harencarspel, Hoffmann, Hooft, Kien, Kniphorst, Nedermeijer van Rosenthal, Storm en
Verweij Mejan. Het volledige ontwerpadres krijgt een meerderheid van 34 tegen 12 stemmen.
De Kamer is er ongetwijfeld van overtuigd dat zij de grondwetsherziening opnieuw onder
de aandacht heeft gebracht maar de instemming van de Eerste Kamer doet vermoeden dat het
appel wel erg timide is geformuleerd. Ook de reactie van de koning: ‘Met U Edel Mogenden
wensche Ik, dat de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal in ruime mate bevorderlijk zij
aan het waarachtig heil van het Vaderland’, maakt wel duidelijk dat de impasse rond de
herziening onverminderd voortduurt.93
Alle liberale en onafhankelijke voorstanders beseffen dat er een deus ex machina nodig is
om de koninklijke weerzin te doorbreken. Thorbecke heeft voor het moment waarop het
verzet zinloos of gevaarlijk wordt, zijn negenmannenvoorstel bij de hand. Bruce die het vele
goede daarin erkent, neemt als voorzitter de tijd om een eigen versie te ontwerpen, zodat hij
en zijn vrienden over een kansrijk alternatief beschikken als het moment daar is.
b De grondwet en de koloniën
Na de deceptie rond het adres van antwoord en de mislukking van het negenmannenvoorstel is
de grondwet verboden terrein. Het is echter onmogelijk dit niet te betreden als er koloniale
kwesties aan de orde zijn. De eerste keer is dat het geval tijdens de langdurige discussie in
maart 1845 over het door G. Bosch Reitz en 45 anderen ingediende adres over de toestand in
de kolonie Suriname. De beide andere keren betreffen de vaststelling van het batig slot over
1844 en 1845.
Het gaat niet goed met de kolonie Suriname en de plantage-eigenaren Bosch Reitz cum suis
geven vooral de regering daarvan de schuld in een adres dat de Kamer op 14 maart 1845
bespreekt. Eerdere adressen aan de minister van Koloniën en de koning hebben niets
opgeleverd en nu wenden de klagers zich tot de Tweede Kamer. Het eerste verwijt is dat de
regering de afgelopen decennia, tot nadeel van de adressanten, meerdere keren het financieel
stelsel heeft veranderd. Verder verwachten de klagers op termijn de vrijlating van de slaven.
Zij vrezen dat zij de vergoeding zullen ontvangen in ‘gedeprecieerd Surinaamsch bankpapier’.
Ten derde protesteren zij tegen de koninklijke besluiten van 6 november 1844. waarbij leden
van de Koloniale Raad, een lid en twee plaatsvervangende leden van het Hof onterecht zijn
ontslagen, omdat zij een proces-verbaal van een of andere bijeenkomst van plantage-eigenaars
92
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hadden ondertekend.94 Tot slot ageert het adres tegen de opdracht aan gouverneur-generaal
Elias om een nieuw slavenreglement op te stellen.95
Minister Baud, in de vergadering aanwezig, is volledig op de hoogte. Hij is vastbesloten
om het adres weg te zetten als een kluwen van verdachtmakingen en achterklap. Hij spreekt
tenminste twee uur. Kwijnt de kolonie? Dat is de schuld van de klagers zelf. Zij zijn in
Nederland wonende geldschieters die zoveel mogelijk geld uit Suriname wegsluizen, met een
jaarlijks tekort van ƒ 400.000 tot gevolg. Het beheer is in handen van administrateurs die de
slaven slecht behandelen, zodat hun aantal voortdurend terugloopt. Het hele systeem is in
handen gekomen van de harteloze uitvoerders. ‘De landbouwende slaven smelten weg onder
een stelsel, dat hen schier uitsluitend in aanraking brengt met onverschilligheid en
zelfzucht’.96
De gewraakte koninklijke besluiten behelzen een verbod op de agio, de prijsverhoging op
de wissel, waarmee de administrateurs onrechtmatig geld verdienden. Het eerste verbod is
onder druk van bezwaren weer ingetrokken maar door de minister van Marine op 19 juni 1844
opnieuw uitgevaardigd. De tegenstanders protesteerden met een boosaardig proces-verbaal vol
halve en hele onwaarheden. Naar aanleiding hiervan zijn twee leden van de Koloniale Raad en
één zittend lid en twee plaatsvervangende leden van het Hof volkomen terecht bij het
koninklijke besluit van 6 november ontslagen. En het protest tegen Elias is een actie van
slaveneigenaren om te voorkomen dat Elias hun rechten als slavenhouders in zou perken.
De grote vraag is wat de Kamer met dit adres wil: nederlegging ter griffie, met of zonder
afschrift aan de minister, of het ter kennisneming aannemen? Van Goltstein, die tot het
uiterste wil gaan om het ongrondwettige van het koloniale beheer en dus ook van het optreden
van de regering aan te tonen, weet op 25 april 1845 de Kamer te overtuigen om een commissie
van onderzoek in te stellen die moet nagaan of er sprake is van grondwetsschending door de
regering.97 Volgens Van Goltstein heeft de minister ‘door op eene willekeurige en
eigendunkelijke wijze de inrigting van het bestuur over de kolonie Suriname te veranderen’,
in de eerste plaats, de grondwet geschonden. In de tweede plaats is er sprake van ‘miskenning
der verbintenissen door de Regering jegens de Kolonie aangegaan, over eene reeks van
verkeerde en ondoelmatige maatregelen’, waardoor Suriname op de rand van de afgrond staat.
De koning treft, volgens de spreker, door de ministeriële verantwoordelijkheid geen blaam.
De minister kan zich niet verschuilen achter artikel 59 van de grondwet dat het opperbestuur
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van de koloniën toekent aan de koning. De mogelijkheid dat de minister ‘geheel onverantwoordelijk is ten aanzien van de regtmatigheid en doelmatigheid van zijne handelingen’
pareert de spreker met, ‘dat zoodanig denkbeeld in geene constitutioneele of representatieve
monarchie, tot welke wij de eer hebben te behooren, aannemelijk is’.98 Voor Van Goltstein is
het helder. De door de adressanten genoemde daden van de regering zijn onmiskenbare
schendingen van de grondwet. De liberalen ondersteunen dit betoog van harte, maar Bruce is
het oneens met de impliciete opdracht om het hele koloniale beheer te onderzoeken. Hij geeft
duidelijk aan dat de commissie zich niet moet bezighouden met het beleid van de regering en
allerminst met het nemen van ‘voorbereidende maatregelen (...) tot het in staat van
beschuldiging stellen van den Minister van Koloniën, wegens gepleegde grondwetschennis’.99
Met 47 tegen 7 stemmen gaat de Kamer akkoord met de benoeming van een commissie met
Bruce, Van Dam van Isselt, Faber van Riemsdijk, Strens en Den Tex, maar wel met de
opdracht zich te beperken tot de klachten naar aanleiding van het verzoekschrift. De instelling
is een ferme daad, de bemensing is voorzichtig en de opdracht erg beperkt.100
Op 23 juni 1845 vergadert de Kamer over het rapport dat de commissie geschreven heeft
met het advies de koning een bijzonder meegaand adres aan te bieden. Het bevat de
mededeling dat ‘hetgeen Uwe Majesteit ons vroeger reeds omtrent den minder gunstigen
toestand dier kolonie heeft bekend gemaakt, door dat onderzoek bevestigd is geworden.’ Het
adres gaat vooral in op de financiële problemen van de West-Indische Bank met de oproep om
er onderzoek naar te doen. De Staten-Generaal zullen meewerken aan nieuwe financiële
wetten onder leiding van de minister die ‘gedurende zoo vele jaren het vertrouwen des
Konings en der Vertegenwoordiging heeft genoten’.101 Zoveel voorzichtige meegaandheid is
niet de bedoeling van Van Goltstein. Samen met Thorbecke, Luzac en De Kempenaer dient hij
een amendement in met de oproep het bestuur van Suriname ‘op wettelijke voorschriften’ te
vestigen onder de constatering dat de regering ‘steeds nieuwe misstappen’ begaan heeft, zoals
blijkt uit de gang van zaken rond de KB´s van 6 november 1844.102 Dit gaat de meerderheid
veel te ver en veel te snel. Na onderzoek in de afdelingen vergadert de Kamer op 25 juni
verder.103 Het adres krijgt, na afwijzing van het amendement, een meerderheid van 32 tegen
13 stemmen. Het adres is zo bescheiden geformuleerd dat de Eerste Kamer er zich achter kan
scharen, zodat het op 27 juni aan de koning aangeboden kan worden. De aanbieding is
vervolgens een ontnuchterende en haast kwetsende ervaring omdat de Koning nauwelijks de
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moeite neemt op het adres te antwoorden.104 Daarmee dooft de discussie, die de gemoederen
zo heeft bezig gehouden, als een nachtkaars uit.105
De Tweede Kamer is tot substantiële oppositie bereid maar, als het er echt op aan komt,
vermijdt de meerderheid de confrontatie. Enkele prominenten zijn niet alleen bereid om harde
oppositie te voeren, ze weten ook heel goed hoe dat moet. Zij bepalen dat de koloniale
politiek een geschikt thema is en door de tactiek om een onderzoekscommissie in te stellen,
weten zij een tijdelijke meerderheid te organiseren. Dat neemt niet weg dat Van Goltstein
deze keer zijn hand overspeelt. Door aan te sturen op een veroordeling van minister Baud
wegens schending van de grondwet, beperkt hij zijn aanhang tot 13 medestanders: Anemaet,
De Backer, Corver Hooft, Van Dam van Isselt, Van Goltstein, De Kempenaer, Kniphorst,
Luzac, Schooneveld, Storm, Thorbecke, Verwey Mejan en Wichers. De kritische leden uit het
midden zijn niet van zins zich te lenen voor een liberale overval op de regering. Dat de
potentiële steun voor de oppositie aanzienlijk is, bewijst de geringe omvang van de groep die
de regering door dik en dun steunt. Alleen Van Akerlaken, Backer, Hinlopen, Menso, Van
Naamen, Repelaer en Telting stemmen op 25 mei tegen het instellen van een commissie van
onderzoek.
De wettiging van het batig slot is bij uitstek de gelegenheid voor de financiële oppositie om de
grondwet ter discussie te stellen. Op 28 november 1845 debatteert de Kamer over het batig
slot over 1844. Opnieuw gaat het over het koninklijke opperbestuur van de koloniën, de
onzichtbaarheid van de Indische begroting en de manier waarop het batig slot tot stand komt.
Schooneveld stelt het koninklijke opperbestuur heel creatief aan de orde. Hij is realistisch
genoeg om te erkennen dat het ‘woord Grondwetsherziening (...) tegenwoordig zeer
onwelgevallig [klinkt]: men drukt daardoor een wensch uit, van welken men zeker is, dat hij
vooreerst niet verwezenlijkt zal worden’.106 Schooneveld wil echter wel zijn doel - het aan
banden leggen van het opperbestuur - bereiken en daarom gooit hij het over een andere boeg.
Hij stelt voor om ‘eene constitutioneele wet voor de Koloniën vast te stellen, naar welke het
Opperbestuur zich zou moeten regelen’. De spreker is ervan overtuigd dat dit niet in strijd is
met artikel 59 van de grondwet. Het opperbestuur blijft ‘in zijnen werkkring geheel vrij’ maar
het wordt ‘aan banden gelegd, waar het de veiligheid van personen en goederen, en bovenal de
onkreukbaarheid van het regt geldt’.107
Van Rijckevorsel en Duymaer van Twist richten hun pijlen vooral op de totstandkoming
van het batig slot en op de Indische begroting. Deze critici krijgen de steun van Van Goltstein,
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Verweij Mejan, Luzac, Gevers van Endegeest, Den Tex, Nedermeijer van Rosenthal en het
nieuwe lid Hoffmann. De Kempenaer probeert de weifelaars over de streep te trekken met de
waarschuwing dat, als ‘zij de nu aangeboden vrucht [plukt], dan zou zij den stempel harer
goedkeuring drukken op het bestaande koloniaal regeringsstelsel, op de handelingen van den
Minister en op de uitwerkselen van dat stelsel’.108 Het belang van het slot is echter voor de
ruime meerderheid te groot: met 42 tegen 11 stemmen aanvaardt de Kamer de wet.109
Een jaar later bespreekt De Kamer op 4 november 1846 het batig slot over 1845. Opnieuw
stelt Van Goltstein artikel 59 aan de orde. Hij pleit niet voor een kansloze herziening maar
voor een andere interpretatie van het artikel.
‘Het geldt hier de vraag, of dat woord [opperbestuur], moet worden verstaan in de gewone
beteekenis, waarin het in zoovele artikels der Grondwet voorkomt, en alzoo alleen de magt
van uitvoering, in tegenoverstelling van wetgevende magt, aanduidt, dan wel of beide die
magten met dit woord bedoeld worden’.
Voor Van Goltstein is het duidelijk: opperbestuur gaat alleen over de uitvoerende en niet over
de wetgevende macht en daarom is de Kamer bevoegd onderzoek te doen naar ‘alle
bestanddeelen van het koloniaal batig slot’.110
Minister Baud is niet gevoelig voor deze argumenten. Onaangedaan en zakelijk als altijd
verdedigt hij zijn wet. Verweij Mejan overziet de jaarlijkse herhaling van zetten en
concludeert: ‘Wij houden hier vooraf eene soort van spiegelgevecht, hetwelk niets afdoet voor
het oogenblik van beslissing’. De Kamer is niet geroepen tot een oordeel over het koloniale
bewind maar ‘alleen en uitsluitend over een wets-ontwerp tot regeling van het gebruik van het
koloniaal batig slot over 1845’.111 Zo ziet de Kamer het in meerderheid ook. Zij neemt het
ontwerp met 27 tegen 13 stemmen aan.112 De bijdrage van Verweij Mejan maakt duidelijk dat
een deel van de financiële oppositie en het kritische midden het ontwerp accepteert, omdat de
grondwet een andere manier van behandeling nu eenmaal niet toestaat.
c Begrotingsperikelen en muntwetten
De verscherpte tegenstelling tussen regering en Kamer beheerst de behandeling van de
begroting voor 1846 en 1847 die plaats vindt van 16 tot 23 juni 1845. De oppositie sluit zich
aaneen in het gezamenlijk afstemmen van meerdere hoofdstukken. Het tegenstemmen op
gronden buiten het ontwerp blijft wel een lastig dilemma. Thorbecke waarschuwt zijn
108
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medeleden daarvoor. Als de Kamer dat doet, verwart zij ‘het toezigt, dat zij, als tak der
wetgevende magt, heeft over de uitvoering, met de uitvoering zelve. Zij moet, in haar eigen
belang, geen invloed willen hebben op de zamenstelling van het Ministerie’.113 Thorbecke
stemt overigens, net als de andere liberalen, tegen alle hoofdstukken, omdat er overal wel iets
te vinden is wat de toets van zijn kritiek niet kan doorstaan. Het is een herhaling van zijn
aanpak tijdens de behandeling van de herziening in de Dubbele Kamer van 1840.
De financiële oppositie met Van Goltstein, Verweij Mejan, Duymaer van Twist, Gevers
van Endegeest (die overigens voorstemt), Van Panhuys, Hoffmann en De Man heeft vooral
bezwaren tegen de gebrekkige inrichting van de begroting, al is de overgang naar de liberalen
geleidelijk.114 Minister Van Hall probeert het tij nog enigszins te keren door de Kamer op te
roepen nu ‘God (...) mijne pogingen gezegend’ heeft, de begroting niet te verwerpen.115
Tabel 10: Kamerleden die twee keer of meer tegen een begrotingshoofdstuk hebben
gestemd116
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anemaet, S.H.
Kempenaer, J.M. de
Luzac, L.C.
Thorbecke, J.R.
Verweij Mejan, G.W.
Wichers, B.
Storm, L.D.
Dam van Isselt, E.W. van
Heemstra S. van
Schooneveld, P.C.
Nagell van A., Ch.J.A. van
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Rechteren van A., J.H. van

n14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
11
10
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Goltstein, J.K. van
Hoffmann, M.A.F.H.
Duymaer van Twist, A.J.
Man, M.J. de
Panhuys, J.E. van
Kniphorst, G.
Boreel van Hogelanden, W.
Bruce, G.I.
Sasse van Ysselt, L.J.B. van
Gevers van Endegeest, D.Th.
Nederburgh, C.B.
Strens, M.P.H.

n9
7
6
6
6
4
3
3
3
2
2
2

De stelselmatige oppositie bestaat uit een liberale kern van ongeveer 10 (de latere
negenmannen) met daarnaast nog een groep tot 15 andere Kamerleden. Uit de kring van de
prominenten ontbreekt alleen Faber van Riemsdijk.117 Bovenstaand overzicht wil niet zeggen
dat de rest van de Kamer bestaat uit kritiekloze meelopers. Leden, zoals Cost Jordens, Corver
Hooft, De Monchy, Den Tex, Van Akerlaken, Scheers van Harencarspel en de meeste roomskatholieken hebben de begroting die ‘goedkeurenswaardig’ is, niet willen verwerpen. De
113
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stemming over hoofdstuk I (Huis des Konings), het bekende hamerstuk dat nu slechts een
meerderheid van 37 tegen 19 stemmen krijgt, maakt duidelijk wie tot de vaste kern van de
oppositie behoren.118
De Kamer verwerpt de hoofdstukken III (Buitenlandse Zaken) en XII (onvoorziene
uitgaven). De verwerping van III is een klassiek voorbeeld van verspreide bezwaren die, bij
elkaar gevoegd, aanvaarding onmogelijk maken. Van Dam van Isselt constateert na de
stemming (27 voor en 28 tegen) dan ook ‘dat het Hoofdstuk verworpen is tengevolge van het
zich vereenigen van onderscheiden minderheden, en dat dit een treffend bewijs oplevert van
de gebrekkige wijze van beraadslagen der Kamer’.119 Bij hoofdstuk XII steekt de argwaan de
kop weer op. De Kamer gaat niet akkoord met de mogelijkheid dat er vooraf ruimte wordt
gecreëerd om tussen de begrotingen van de verschillende departementen en dit hoofdstuk met
aanzienlijke bedragen te schuiven. Na aanpassing door de beide verantwoordelijke ministers
keurt de Kamer beide hoofdstukken alsnog goed met uitzondering van de stelselmatige
oppositie.
De behandeling van de overige hoofdstukken levert enkele boeiende discussies op, zonder
dat het tot fundamentele botsingen komt. Bij hoofdstuk IV (Justitie) stellen Faber van
Riemsdijk en Duymaer van Twist de subsidiëring van het Journal de la Haye aan de orde. In
ruil voor dat geld wordt de krant onder leiding van H. Box geacht het regeringsbeleid te
verdedigen.120 Minister De Jonge van Campensnieuwland erkent dat het ‘blad (...) evenwel
eenige tegemoetkoming, ook uit den post voor onvoorziene uitgaven’ geniet, maar dat de
regering geen rechtstreekse invloed op het blad uitoefent.121 Een vraag over een geweigerde
bisschopsbenoeming in de Oud-Katholieke kerk van Van Goltstein leidt tijdens de
behandeling van Hoofdstuk VII (Rooms-Katholieke Eredienst) tot een persoonlijke oprisping
van waarnemend staatsraad Van Son. Hij riposteert: ‘de Staat kent tot hiertoe geen
Roomsch-Katholieke diocesaan Bisschoppen in dit Rijk. Men kan aan minder dan 5.000
ingezetenen niet verleenen, hetgeen aan meer dan 1.100.000 niet gegeven wordt.’122
Van Dam van Isselt ziet zich genoodzaakt zijn stem tegen hoofdstuk X (Oorlog) te
rechtvaardigen. Hij is altijd een vurige verdediger van het leger geweest die critici regelmatig
hardhandig de mond snoerde. Nu hij zich aangesloten heeft bij de stelselmatige oppositie
voelt hij zich genoodzaakt om zijn tegenstem goed te praten. De stok om de hond te slaan is
het ontbreken van een systeem in de verdediging van het land.123
Hoofdstuk XI (Koloniën) leidt ook deze keer tot een fundamenteel debat over artikel 59
van de grondwet met de toekenning van het koninklijke opperbestuur over de koloniën aan de
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koning. Van Rechteren schetst het onmogelijke dilemma waarin de minister van Koloniën
zich volgens hem bevindt. ‘De Minister kan toch niet te gelijk verantwoordelijk zijn, en dit
niet zijn. Hij is verantwoordelijk, als de Staten-Generaal geroepen zijn om mede te regeren en
dan komt het Ministerie te pas, maar hij is niet verantwoordelijk, als de Staten-Generaal niet
mederegeren’. Hij trekt vervolgens een glasheldere conclusie. ‘Ik verheug mij gevolgelijk in
het bestaan van het Ministerie, dat mij het bewijs geeft, dat mijne stelling juist was, en het
autocratisch stelsel niet met de Grondwet is overeen te brengen’.124 Minister Baud, die als
altijd een groot vertrouwen van de meerderheid krijgt, verdedigt zijn begroting en het
autocratisch bestel helder en bekwaam.125 37 leden stemmen voor de begroting en 18 tegen.
De heftigste botsing tussen de stelselmatige oppositie en minister Van Hall doet zich voor
tijdens de behandeling van het hoofdstuk over de Middelen. 13 leden gaan voorbij aan de
stelregel dat, na het toestaan van de uitgaven, de middelen niet geweigerd horen te worden. Na
een voorzet van Verweij Mejan over ingeboekte belastingen die nog niet zijn goedgekeurd,
stellen Van Goltstein, Luzac en Strens de onevenwichtigheid en daarmee het onaanvaardbare
van het belastingstelsel aan de kaak. Volgens Van Goltstein brengen de lagere standen ƒ 27
miljoen op.126
‘Daarentegen wordt aan belasting op het personeel slechts eene som van zes millioen, (...)
gevorderd, en wordt het ons duidelijk, dat deze belasting welke in het bijzonder de
vermogende klasse treft, in geene verhouding staat tot die welke van de nijvere en mindere
standen wordt gevorderd’.127
Voor Van Hall is de maat vol. Opnieuw vergaloppeert hij zich met een onnodige schrobbering
van de oppositie. Vooral Luzac moet het ontgelden, omdat ‘de geachte spreker uit Leiden’
ooit gezegd heeft dat aanvaarding van de wet op de Middelen ‘een dure pligt der
Volksvertegenwoordiging was’. De minister kan het toch niet geloven ‘dat hij de wet zou
afstemmen in den geest van hen, die eene herziening der Grondwet met deze zaak in verband
brengen. De cordaatheid en opregtheid van Zijn Edel Mogende strekken daartoe tot
waarborg’.128 De negatieve suggestie in de richting van de stelselmatige oppositie laat De
Kempenaer niet over zijn kant gaan. De minister heeft niet het recht om ‘het leergestoelte te
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Handelingen 1844-1845, 649. Het is de laatste toespraak van Van Rechteren. De resterende dagen van deze zitting
is hij hoogst waarschijnlijk wegens ziekte afwezig. Op 9 juli 1845 overlijdt deze uitgesproken vertegenwoordiger in
Spoolde, gemeente Zwollerkerspel.
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Kniphorst is een treffend voorbeeld van dat vertrouwen. Deze vertegenwoordiger is heel kritisch over de gevolgen
van het koloniale beleid in Nederland. ‘Wij vormen, (...) eene natie, die tot haar eigen verderf consumeert, en onder
de geringere standen wordt alle gelegenheid tot arbeid ontnomen’. Toch stemt Kniphorst voor om een
verantwoordelijke minister te behouden. Ibidem, 648.
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In debatten over belastingen komen de mindere standen regelmatig voor. Dan blijkt hoe vanzelfsprekend de
standensamenleving nog steeds is. Zie hiervoor onder andere: De Vries, ‘Een weldadig verschil?’, inclusief het artikel
van Van Tijn, waar ze naar verwijst: ‘Voorlopige notities over het klassebewustzijn in Nederland’; Berting, ‘In het
brede maatschappelijke midden’; Van der Woud, ‘Bevolking en gezin’; idem, Een koninkrijk vol sloppen.
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Handelingen 1844-1845, 660.
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Ibidem, 661.
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beklimmen om de Vergadering te onderwijzen in hetgeen zij wel of niet doen mag’.129 De
vertegenwoordigers hebben alleen maar bij hun geweten te rade te gaan! Thorbecke gaat nog
een stap verder door de minister te beschuldigen van het voordragen van ‘eene ketterij (...),
die, wanneer zij doorging, van grooten invloed moest zijn (...) te ramen zonder grond, zulk
eene loszinnigheid zal toch niet Nederlandsch schijnen’.130
In 1845 stemmen ongeveer 25 leden: de liberale en de financiële oppositie, inclusief
vrijwel alle prominenten, tegen de meeste begrotingshoofdstukken. Dit is in lijnrechte
tegenspraak met de vaak veronderstelde volgzaamheid van de Tweede Kamer voor 1848.
Twee jaar later, van 30 juli tot 6 augustus 1847, behandelt de Tweede Kamer de begroting
voor 1848 en 1849. Dit debat is een goede graadmeter voor de verhouding tussen Kamer en
regering op dat moment. De diverse, geïrriteerde discussies maken in ieder geval duidelijk dat
er van toenadering tussen oppositie en regering geen sprake is. Daarmee is er van het gemeen
overleg, tot wederzijdse frustratie, weinig meer over. Gevers van Endegeest brengt, namens de
oppositie, de situatie heel goed onder woorden:
‘Dat, na veelsoortige berispingen en aanvallen aan den eenen kant, en na hardnekkige
verdediging aan den anderen, de overwinning aan de ministeriele zijde blijft, en alsdan de
begrooting is aangenomen, en wij van den arbeid afgemat huiswaarts keeren, dan juicht men
(...) en dan gaat men aan het ernstig overwegen van veel onafgedane maatregelen en wetten,
of maakt ze tot onderwerpen van het meest naauwgezet onderzoek, of welk ander der bekende
formules zal ik hier liever gebruiken? Maar men overweegt en onderzoekt zooveel en
zoolang, dat van de meeste zaken het eind niet wordt bereikt; en dat men, bij nieuwe
aansporingen van de zijde der Kamer, zich slechts met nieuwe beloften en toezeggingen
kwijt’.131
De vruchteloosheid van het verzet weerhoudt de oppositie er niet van om tijdens de algemene
beraadslaging over hoofdstuk I Van Hall uitvoerig aan de tand te voelen. Deze minister begaat
al tijdens de voorbereiding twee grote fouten. Hij laat zich eerst laatdunkend uit over het
financiële verslag van de Tweede Kamer over het jaar 1843 dat vooral door Duymaer van
Twist en Nedermeijer van Rosenthal geschreven is. De tweede fout is dat hij tijdens de
presentatie van de begroting zegt dat er ‘orde en regelmaat in het beheer onzer finantien’
heerst, dat ‘overal welvaart aanwezig’ is en dat de belastingdruk ‘niet zwaarder dan in
vroegere tijden’ is.132 Nedermeijer van Rosenthal weerlegt die laatste uitspraak door te wijzen
op de enorme afhankelijkheid van de koloniale inkomsten. De minister reageert echter met
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Ibidem, 662.
Ibidem, 663.
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Handelingen 1846-1847, 522.
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Zwart stelt in Duymaer van Twist, 49, dat in de zomer van 1847, de verenigd optredende oppositie van liberalen en
gematigden drie Kamerleden uit de middenpartij naar voren schuift: Van Rosenthal, Van Goltstein en Van Twist, om
de regering hun stelselmatige tegenstand aan te kondigen.
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geen woord op de uitspraak dat de ‘meest mogelijke bezuiniging in de staatsuitgaven (...)
welke alleen uit eene vereenvoudiging van het organismus voorvloeijen kan’, dat wil zeggen
een grondwetsherziening, de enige oplossing is. En passant citeert Nedermeijer van Rosenthal
het verslag van de commissie van rapporteurs dat de vele nog openstaande wetsontwerpen
opsomt.133 Duymaer van Twist dient de minister van repliek met een college parlementaire
begrotingsbehandeling. Van Twist toont in drie punten aan dat de begroting en de rekening
qua inrichting niet deugen en in strijd zijn met de instructie van de Algemene Rekenkamer.
Kortom, de begroting is onaannemelijk omdat zij onvolledig is, in strijd met grondwettige
voorschriften en onvoldoende gezuiverd is van ‘misbruiken en verkeerdheden’ uit het
verleden.134 Van Panhuys, Verweij Mejan en vijftien andere sprekers betuigen hun adhesie
met deze goed onderbouwde veroordeling door de financiële oppositie.135 Van Rijckevorsel en
Van Goltstein zijn de eersten die een ander geluid laten horen. Van Rijckevorsel gelooft niet
dat er nog veel bezuinigd kan worden, evenmin dat het belastingstelsel op stel en sprong te
veranderen is. Samen met Van Goltstein ziet hij de financiële toestand niet zo donker in als de
anderen. Beiden hebben echter nog voldoende kritiek tegen allerlei onderdelen om tegen de
begroting te stemmen.
Minister Van Hall is geraakt ‘door den laatsten spreker van gisteren (den heer Duymaer
van Twist)’. Na een zakelijke weerlegging van enkele punten van kritiek, komt hij tot een
opvallende ontboezeming:
‘Ik wil alleen deze verklaring afleggen, dat ik, zoo mijn geëerbiedigde en beminde Vorst mij
den last van de schouders wilde nemen die thans op mij rust, om dien toe te vertrouwen aan
hen, die wel overtuigd schijnen te zijn, dat bij hen de kennis berust van hetgeen voor de orde
en de regelmaat in het finantieel beheer gevorderd wordt, mij daarover innig zou
verheugen’.136
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Dat is een deprimerende opsomming: een wet op de in- en uitgaande rechten, op de inkwartiering, op de jacht, op
de geneeskundige staatsregeling, op de inrichting van de militie, op de inrichting der schutterijen, op het Armwezen,
op de waarborg van gouden en zilveren werken, op de paardenposterijen, op de algemene politie, op de politie der
spoorwegen, op de administratieve rechtsmacht, op het fonds van de landbouw, op de politie bij besmettelijke
veeziekten, op het tarief van criminele Justitiekosten, op de burgerlijke strafvordering, op de tucht op
koopvaardijschepen en op de opheffing en vervanging van Franse wetten. Ibidem, 510.
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uur. Zie ook: Zwart, Duymaer van Twist, 40-41.
135
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Twist omdat diens verslag Nap de ogen opende. Handelingen 1846-1847, 532.
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begrotingsbehandeling is er een demonstratie van. Een nog veel pregnanter staaltje etaleert minister Van Hall tijdens
het debat over de vervanging van de graanwet (met de schaalrechten) van 1835 door een wet met vaste lage rechten.
Van Hall maakt het zo bont dat pal voor de stemming (54 tegen 4) maar liefst 20 Kamerleden verklaren onder protest
voor te zullen stemmen.
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Het lijkt een nederig excuus, maar het is ook een uitdaging voor de financiële oppositie om
het beter te doen dan hij. Van Hall kan zich dit permitteren omdat hij, net als Gevers van
Endegeest, weet dat de oppositie een minderheid vormt, ook al is die opnieuw aanzienlijk.
Tabel 11: Kamerleden die meer dan drie keer tegen een begrotingshoofdstuk hebben
gestemd137
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anemaet, S.H.
Goltstein, J.K. van
Heemstra, S. van
Heloma, N. van
Hoffmann, M.A.F.H.
Kempenaer, J.M. de
Luzac, L.C.
Nedermeijer van R., J.Th.H.
Storm, L.D.
Verweij Mejan, G.W.
Dam van Isselt, E.W. van
Uytwerf Sterling, J.J.
Schooneveld, P.C.

n12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Boreel van Hogelanden, W.
Duymaer van Twist, A.J.
Nap, Ch. Meyer
Panhuys, J.E. van
Beeck Vollenhoven, H. van
Gevers van Endegeest, D.Th.
Rijckevorsel Hzn. A. van
Man, M.J. de
Sasse van Y. L.J.B. van
Cost Jordens, W.H.
Jong van B&D, J.O. de
Monchy, E.P. de

n8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5

Het verschil met 1845 is, dat de oppositie er voor kiest om Hoofdstuk I (Huis des Konings) en
IX A (nationale schuld) te aanvaarden. Daarmee probeert zij bij voorbaat het verwijt te
vermijden dat zij om niet inhoudelijke redenen hoofdstukken afstemt. Het lijkt een matiging
van de tegenstand, maar die is schijn. Hoewel Van Rechteren overleden is en Thorbecke niet
herkozen, stemmen Van Goltstein, Hoffmann, Van Heemstra, Boreel van Hogelanden, Gevers
van Endegeest tegen aanzienlijk meer hoofdstukken dan in 1845. Bovendien voegen zich Van
Heloma, Uytwerf Sterling, De Jong van Beek en Donk, De Monchy zich nu bij de oppositie,
net als de nieuwkomers Nap, Van Beeck Vollenhoven en Van Rijckevorsel die in 1845 weer
teruggekeerd is. De oppositie is, ondanks het verlies bij de liberalen, aanzienlijk gegroeid.
Nieuw is dat de discussie over de rechtmatigheid en het nut van het voeren van oppositie
om de regering in beweging te krijgen, steeds weer opduikt tijdens de debatten over de
verschillende hoofdstukken. Daarbij gaat het altijd, genoemd of ongenoemd, om de herziening
van de grondwet. Tijdens de behandeling van hoofdstuk IV (Justitie) maakt Schooneveld de
regering duidelijk dat hij wél stelselmatig tegenstemt, vanwege het hoger denkbeeld, ‘dat er,
helaas, in onze Regering geen stelselmatigheid, geen vooruitgang, geen veerkracht bestaat’.
De minister van Justitie is, als natuurlijk hoofd van de ministers, ‘het meest bij magte (...), om
aan het Hoofd van den Staat te verkondigen welke de denkbeelden der Kamer en de belangen
der Natie zijn’.138 Als Nederburgh later een kritische opmerking maakt over de vele negatieve
stemverklaringen krijgt hij de wind van voren van Van Dam van Isselt. Dat maakt op
137

Zie voor het stemgedrag de analyse van de stemmingen tijdens de zitting van 1846-1847. Stemming 31 betreft
hoofdstuk I, 32 - II, 33 - III, 34 - IV, 35 - V, 36 - VI, 37 - VII, 38 - VIII, 39 - IX A, 40 - IX B, 41 - X, 42 - XI, 43 XII, 44 - Middelen.
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Ibidem, 559.
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Nederburgh overigens geen indruk. Naar zijn stellige overtuiging is het systema, ‘verwerping
van al de onderscheidene hoofdstukken dier begrooting, zonder aanmerking hunner innerlijke
waarde, om daardoor verandering te verkrijgen in het regeringsstelsel en althans bepaalde
toezegging der voordragt van eene lange lijst van wets-ontwerpen’, gepraktiseerd door ‘ meer
dan twintig leden’, in strijd met de grondwet.139 Nedermeijer van Rosenthal reageert hier
gepikeerd op, Van Panhuys nuchter. Hij werkt, net als Nederburgh, liever mee, maar de gang
van zaken tijdens de laatste twee jaar maakt hem dat onmogelijk. Het geldt ook voor het
huidige debat, dat hem ‘heeft (...) overtuigd dat de pogingen van velen onzer weinig vrucht
zullen dragen’.140 Het is een simpele erkenning van de patstelling. Ook Corver Hooft maakt
zich tijdens de behandeling van de begroting van Rooms-Katholieke Eredienst zorgen over
het voortdurende tegenstemmen door de oppositie. Het constitutionele recht, onderdeel van de
representatieve regeringsvorm, om de regering tot heengaan te dwingen, strijdt ‘lijnregt met
onze Grondwet (...) en met de onontbindbaarheid onzer Kamer’. Gezien ‘de alom
zamenpakkende verwikkelingen, die Europa bedreigen’, is samenwerking meer dan ooit
geboden.141
Dat de oppositie vastbesloten is, blijkt tijdens de behandeling van hoofdstuk XI (Koloniën).
Minister Baud, die de valkuil van Van Hall vakkundig vermijdt, hoort de kritiek van Borski,
Van Goltstein, en vooral van Van Rijckevorsel kalm aan. Volgens de laatste spreker is de
bekrompen uitleg van grondwetsartikel 59 door de regering de reden dat de Kamer vrijwel
niets te weten komt over de inwendige huishouding van de koloniën. Alleen al op dit punt is,
volgens Van Rijckevorsel, herziening van de grondwet hoogst noodzakelijk. ‘Het gebrek aan
openbaarheid, aan regelmatigheid in dit opzigt heeft Nederland op den rand eens afgronds
gebragt, waaruit het niet dan door de grootste inspanning der Natie is gered kunnen
worden’.142 Niet het koninklijke opperbestuur, maar het gebrek aan transparantie in het beheer
van de koloniën is het echte probleem. De minister vergeet in zijn antwoord niet om zijn
waardering uit te spreken voor het financiële verslag, al komt hij de Kamer geen duimbreed
tegemoet. Baud verliest het respect van de Kamer niet, maar zijn begroting krijgt niet meer
stemmen dan de andere.
De frustratie van de oppositie neemt zienderogen toe. Na 13 aangenomen begrotingen geeft
Hoffmann tijdens het debat over de middelen daaraan de vrije teugel. Wat is het antwoord van
de regering op ‘meer dan negentig paragraphen [in het verslag van de rapporteurs, waarin]
aangedrongen [wordt] op bezuiniging, met aanwijzing van de posten, waarop men die
mogelijk acht’? Zij antwoordt ‘op de meeste ontkennend, op vele ontwijkend, in het algemeen
onbevredigend’. Het resultaat? ‘Geen ander dan dat de begrooting is gebleven zoo als die
was’. De regering maakt de vertegenwoordiging monddood. Is zij het oneens met het afkeuren
van de begroting om redenen daarbuiten gelegen? Zij heeft de oplossing in eigen hand; laat zij
een grondwetsherziening voorstellen met een ontbindbare Kamer en ‘een door velen en ook
139
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door mij zoo zeer gewenscht homogeen Ministerie’. Tot het zo ver is, zijn volgens Hoffmann
alle grondwettige middelen toegestaan om ‘datgene van de Regering te verkrijgen, wat wij
naar onze overtuiging voor het welzijn van het Volk hetwelk wij vertegenwoordigen noodig
achten’.143 Het is de zoveelste, uitstekende samenvatting van de patstelling tussen regering en
Kamer. Alle volgende 16 sprekers, waaronder de principieelste van allen, de Fries Van
Heloma, zes rooms-katholieken en vrijwel alle prominenten, gaan hierop verder op in.
Minister Van Hall begint deze keer zijn antwoord met enige huiver, zoals hij zelf zegt. Hij
is praktisch, eerlijk, maar ook ingetogen en bijna bescheiden. De schade bij de stemming blijft
dan ook beperkt, al zijn 20 tegenstemmen een niet te missen teken aan de wand.144 Nog steeds
geldt namelijk het adagium dat de Kamer gehouden is de middelen toe te staan als de
begroting eenmaal aangenomen is.
De verhouding tussen Kamer en regering zit op slot. Er is echter volstrekt geen sprake van
stilstaand water of welke ander beeld er ook voor periode voorafgaand aan 1848 wordt
gebruikt. Er is een gemêleerde, actieve en, over het algemeen, zeer ontwikkelde oppositie van
25 tot 30 personen die alle beschikbare middelen inzet om de regering tot een herziening van
de grondwet te bewegen. Vooralsnog, het is inmiddels 6 augustus 1847, tevergeefs.
Het is niet zo dat de oppositie zich tijdens de zitting van 1846-1847 als één blok tegen alle
belangrijke financiële voorstellen van de regering keert. De liberalen doen dat wel, maar de
overigen bepalen per onderwerp hun stem. De beide muntwetten van 29 maart en 28 juni
1847, die de tweede dimensie van de stemanalyse meebepalen, zijn daarvan een voorbeeld.
Het eerste ontwerp gaat over de verdere financiering van het kostbare herstel van de munt.
De Kamers hebben hiervoor in 1845 ƒ 6,2 miljoen toegestaan. De minister stelt nu voor om
het nog niet gebruikte bedrag van ƒ 3,6 miljoen over te hevelen van de begroting van 1846
naar die van 1847. Verder vraagt de minister, ter bestrijding van toekomstige kosten,
toestemming om 1000 aandelen van de Nederlandsche Bank te verkopen met een geschatte
opbrengst van ƒ 1,6 miljoen.145
Van Hall krijgt te maken met drie grote bezwaren. Hooft is tegen de verkoop van de
aandelen omdat, volgens afspraak uit 1814, de overheid die ‘tot meerdere geruststelling der
belanghebbenden’ in bezit heeft.146 De Man verwijt de minister wispelturigheid. Eerst
moesten domeinen verkocht worden de goede aanpak en nu aandelen. Duymaer van Twist
vraagt zich af ‘of de Minister van Finantien werkelijk op dit oogenblik gelden noodig heeft,
om de uitgaven tot voortzetting der hermunting te bestrijden’. De diepe argwaan tegenover de
regering die misschien andere plannen heeft dan zij zegt te hebben, is nooit ver weg. Veel
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Handelingen 1846-1847, 640.
Het zijn Anemaet, Beerenbroek, Corneli, Van Dam van Isselt, Van Goltstein, Van Heemstra, Van Heloma,
Hoffmann, De Jong van Beek en Donk, De Kempenaer, Luzac, Mutsaers, Nap, Nedermeijer van Rosenthal, Romme,
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anderen herkennen zich in deze argumenten tegen het ontwerp; de Kamer keurt het ontwerp in
stemming 12 met de kleinst mogelijke meerderheid van 21 tegen 20 stemmen goed.
Het tweede ontwerp van 28 juni is van een heel ander kaliber. Het is een ambitieus voorstel
dat de kroon op het werk moet zijn van het herstel van de Nederlandse munt. Het ontwerp
bepaalt allereerst de enkele, zilveren standaard, het stelt vast welke munten in omloop zullen
zijn en het voegt de verspreide bepalingen over het muntstelsel in één wet samen.147
Tijdens alle debatten in de jaren veertig over dit onderwerp is er door de verschillende
deelnemers met grote vasthoudendheid gestreden over de enkele (zilver óf goud) of de
dubbele standaard (zilver én goud). Dat gebeurt nu ook. Van Goltstein is de overtuigde
verdediger van de gouden en Borski, uit Amsterdam, is de voorstander van de bestaande
dubbele standaard. De Monchy, uit Rotterdam, acht ‘het noodig (...) het woord te voeren,
opdat de Regering en de leden dezer Kamer weten zouden, dat, hoezeer er stemmen uit de
hoofdstad tegen het ontwerp zich hebben doen hooren, het er echter verre af is dat de handel
in het algemeen hetzelve zoude bestrijden’.148 Er bestaat niet alleen in de Kamer verdeeldheid,
ook in de belangrijkste handelscentra heerst hetzelfde verschil van inzicht.
Minister Van Hall, net als Borski afkomstig uit de hoofdstad, is vanzelfsprekend op de
hoogte van die tweespalt. Zijn verdediging is niet alleen van hoog niveau, hij doet er alles aan
om de Kamer voor zich te winnen. De minister spreekt over ‘de achting, welke ik aan U Edel
Mogenden, (...) verschuldigd ben’. Hij stelt hoge prijs op het gemeen overleg. ‘Van dit laatste
getuigt of het nog noodig ware de gewigtige verandering, welke in het gewijzigd
wets-ontwerp is gebragt’.149 Het mag net niet baten; de Kamer verwerpt het ontwerp in
stemming 20 met 26 stemmen voor en 27 tegen.150
Het feit dat de stemmingen 12 en 20 niet passen in de eerste dimensie van de stemanalyse
bewijst dat de tegenstelling over beide ontwerpen niet overeenkomt met de grote tweespalt die
de zitting 1846-1847 beheerst. De liberalen Van Heemstra, De Kempenaer, Luzac, Storm en
Anemaet (bij 12 afwezig) stemmen tegen beide ontwerpen, net als Hoffmann, Nedermeijer
van Rosenthal, Nap, Van Beeck Vollenhoven, Hooft en Romme. De kritische prominenten
Van Goltstein, Verweij Mejan, Duymaer van Twist en De Man gaan akkoord met één van
beide voorstellen. De Kamer is wel kritisch maar voert op dit onderwerp geen stelselmatige
oppositie tegen de regering.
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De minister vat zijn doelen kernachtig samen in de eerste anderhalve alinea van zijn memorie van toelichting. ‘Om
ons muntstelsel op hechte grondslagen te doen rusten, is het noodig dat voortaan de standpenningen slechts van één
metaal vervaardigd worden’. Ibidem, Bijlagen, 502. Dit betekent overigens niet dat de gouden munten uit omloop
worden gehaald. Het ontwerp geeft nauwkeurig aan wat de verhouding tussen de zilveren standpenning en de gouden
negotiepenning dat zijn de officiële namen voor beide munten in de praktijk zal zijn.
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Ibidem, 312.
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Ibidem, 316.
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Minister Van Hall dient in de volgende zitting het ontwerp, licht gewijzigd, opnieuw in. De eveneens licht
gewijzigde Kamer aanvaardt het ontwerp op 20 november 1847 met 29 stemmen voor en 27 tegen.
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d Het reglement van orde
De frustratie van Hoffmann over het geringe effect van het rapport van de commissie van
rapporteurs heeft alles te maken met de mislukte herziening van het reglement van orde in
februari 1845. De eerste, niet afdoende herziening van oude reglement dateert van 1842. Het
onderzoek van wetsontwerpen blijft een knelpunt. Volgens het rapport van Luzac over de
werking van het reglement gaan de afdelingen daarbij te werk alsof zij onafhankelijke
adviescolleges zijn. De kritiek is soms te gedetailleerd en soms worden er irrelevante
alternatieven geopperd. Luzac stelt twee oplossingen voor. De Kamer kent zichzelf het recht
van amendement toe en elke afdeling benoemt na de bespreking van het ontwerp een
rapporteur die samen een zelfstandige commissie vormen. Deze commissie onderhandelt met
de minister en schrijft een onafhankelijk rapport. De Kamer vergadert vervolgens plenair in
aanwezigheid van de betrokken ministers. Het ontwerp komt artikelsgewijs aan de orde, de
eventueel ingediende amendementen komen in discussie en de Kamer stelt elk artikel
afzonderlijk vast. Aan het eind stemt de Kamer over het ontwerp in zijn geheel.
Het rapport van Luzac is het uitgangspunt voor de commissie, benoemd op 24 november
1843 en herbenoemd op 24 oktober 1844, die de volgende herziening van het reglement
voorbereidt. De leden zijn zonder uitzondering dominante en toonaangevende voorstanders
van een onafhankelijke Kamer: Van Goltstein, Luzac, Gevers van Endegeest, Schooneveld en
Nedermeijer van Rosenthal. Zij hebben de suggesties van Luzac verwerkt in een nieuw
ontwerpreglement, waarover de Kamer op 27 en 28 februari 1845 debatteert.
Het voorstel is kansloos. De regering is gekant tegen beide hoofpunten uit het voorstel: het
recht van amendement en de zelfstandige rapporteurs. De minister van Binnenlandse Zaken
Schimmelpenninck van der Oye verwijt Van Goltstein cum suis dat zij erop uit zijn alleen hun
eigen ‘zienswijze te doen blijken, en die te ontwikkelen, ook wanneer men van te voren weet,
dat zulks geheel nutteloos zal zijn’.151 In plaats hiervan idealiseert de minister het gemeen
overleg, dat ‘door onderlinge overeenstemming en verstandhouding datgene (...) [bereikt], wat
in het belang des Vaderlands noodwendig wordt gekeurd’. Belangrijke leden als Gevers van
Endegeest, Den Tex en Scheers van Harencarspel zeggen expliciet dat een nieuw reglement
zonder de steun van de regering onbestaanbaar is.
De Kamer zelf heeft geen moeite met het recht van amendement. Faber van Riemsdijk
merkt erover op, dat hij ‘tot nu toe die wijzigingen wenschelijk, zeer wenschelijk acht; dat (...)
[hij] niet kan begrijpen, wat de Regering noopt om daarin zooveel bezwaar te zien’.152 Gevers
van Endegeest spreekt zelfs de hoop uit dat de regering tot het standpunt van de Kamer zal
toetreden nu geen enkel lid [!] dit recht in strijd acht met de grondwet. De zelfstandige
rapporteurs moeten het met veel minder bijval doen. Den Tex, Uytwerf Sterling en Bruce
hebben er de grootste moeite mee. Daar komt nog bij dat velen beseffen dat een nieuw
reglement de echte problemen niet oplost. Boreel van Hogelanden wijt alle problemen, zoals
de traagheid in de voorbereiding, de onmogelijkheid voor de regering om uit vijf afdelings151
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Handelingen 1844-1845, 205.
Ibidem, 209.
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verslagen het meerderheidsstandpunt van de Kamer te destilleren en de slechte wetten aan het
‘gebrek aan een zelfstandig Ministerie’. Zolang de huidige grondwet vigeert, dient de Kamer
zich ‘te onderwerpen aan de gebreken die daarvan onafscheidelijk zijn’.153 De Kamer besluit
om niet over de afzonderlijke artikelen, maar over het ontwerp in zijn geheel te stemmen. Met
10 stemmen voor en 40 tegen is het overduidelijk dat een nieuw reglement zonder de
instemming van de regering onmogelijk is.
Een nieuwe commissie met Duymaer van Twist, Faber van Riemsdijk, Gouverneur, Van
Panhuys en Verwey Mejan, allen zwaargewichten, maar zonder één of meer liberalen, krijgt
de opdracht een aanvaardbaar alternatief te ontwerpen; zonder het recht van amendement en
zonder zelfstandige rapporteurs.154 Dat voorstel bespreekt de Kamer van 26 tot 30 maart 1846.
De liberalen voelen zich aanvankelijk inderdaad gepasseerd. Zij eisen, naast de
stemmingen over de verschillende hoofdstukken, ook een eindstemming over het hele
reglement. In een pittige confrontatie met Duymaer van Twist verwijt De Kempenaer de
Kamer dat zij zich in 1842, tijdens de vorige herziening, toen ‘meermalen gedragen [heeft] als
een vreesachtige jonkvrouw, niet als een krachtige man’.155 Van Twist wijst hem en zijn
medestanders terecht als hij zich afvraagt: ‘En wie vormt de Kamer, als zij handelende
optreedt? Niet hare minderheid, maar hare meerderheid. De wil der meerderheid is de wil der
Kamer, en die wil was hier duidelijk geopenbaard’.156
De belangrijkste verandering in het ontwerpreglement is een meer efficiënt onderzoek van
de wetsontwerpen. De afdelingen bespreken de ontwerpen en de rapporteur schrijft een
verslag met alle belangrijke punten die de gezamenlijke rapporteurs verwerken tot één verslag.
Eventueel vindt er overleg met de regering plaats en een bespreking in de afdelingen, gevolgd
door een eindverslag dat alle gronden bevat. Een aanbeveling acht de commissie overbodig
omdat niemand er zich door gebonden voelt. De Kamer behandelt het ontwerp en het verslag
in een plenaire vergadering, waarna zij over het ontwerp stemt. De voorgestelde procedure
levert een forse tijdwinst op, omdat de afdelingen gelijktijdig vergaderen en het overleg met
de regering beter onderbouwd wordt met slechts één verslag als resultaat.157 De Kamer
aanvaardt deze werkwijzen met 36 tegen 9 stemmen. De tegenstemmers zijn: Anemaet, Van
Goltstein, Van Heemstra, De Kempenaer, Luzac, Michiels van Verduynen, Modderman, Van
Nagell en Storm. Uiteindelijk blijkt dat er van een stelselmatig liberaal verzet geen sprake is.
Slechts vijf leden, Van Goltstein, De Kempenaer, Modderman, Van Nagell en Storm, hebben
tijdens de stemmingen over de verschillende hoofdstukken vier keer tegengestemd en twee
anderen, Anemaet en Luzac, hebben dat drie keer gedaan.
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Ibidem, 206 en 207.
Pippel meldt dat de regering bij de voorbereidingen betrokken is, overigens zonder dat een door haar voorgestelde
wijzing over het vergaderen in comité-generaal overgenomen is. Het reglement van orde, 22-23.
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Handelingen 1845-1846, 226.
156
Ibidem, 229.
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In het Kort Overzicht beschrijft de commissie haar doelstelling zo: ‘zij vertrouwde dat daardoor de zoozeer
gewenschte eenheid, spoed en eenvoudigheid in de behandeling der wetsontwerpen en voorstellen, evenzeer als het
gemeen overleg met de Regering, zoude bevorderd worden’. Ibidem, Bijlagen, 494.
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De Kamer beschikt bij de behandeling van haar eigen reglement wel over het recht van
amendement. Het wordt met 20 wijzigingsvoorstellen intensief gebruikt, maar effectief is het
middel niet. Het blijkt telkens weer dat de volgorde waarin de amendementen in stemming
komen van het allergrootste belang kan zijn. Op 30 maart 1846 beschikt de Tweede Kamer
over een herzien reglement dat de kwaliteit van de samenwerking met de regering en de
invloed op de totstandkoming van wetten moet verbeteren. De Kamer aanvaardt daarbij
bewust de grenzen die de regering daaraan stelt.
e De smalle marges van de belastingwetgeving
Zowel de regering als de Tweede Kamer zijn het erover eens dat belastingen rechtvaardig,
‘productief’ en met minimale omslag te innen moeten zijn. De meningen verschillen soms
aanzienlijk over het gewicht dat aan elk van deze drie eisen toegekend dient te worden.
Het eerste voorbeeld van verschil van inzicht tussen de regering en de Kamer is de
aanvankelijk verworpen wet over de accijns op het geslacht van 28 november 1844 die
medebepalend is voor de tweede dimensie van de stemanalyse. Het probleem bij deze
bestaande accijns is dat de opbrengst sinds 1840 met ƒ 83.310 is gedaald. De belangrijkste
oorzaak zijn de ‘frauduleuse slagtingen’ die vooral op het platteland veel voorkomen. De
belangrijkste maatregel die minister Van Hall voorstelt, is het invoeren van nachtelijke
visitaties om die slachtingen op te sporen.158
Tijdens het debat komen de drie eisen aan de orde waaraan belastingen moeten voldoen.
Het nieuwe lid De Kempenaer ‘acht in het algemeen alle accijns-belastingen (...) die bij den
oorsprong geheven worden, nadeelig voor de Regering, voor de Nijverheid en voor den
belastingschuldige’.159 Een oplossing of een alternatief heeft hij niet. Anderen spreken zich
niet uit over de accijnzen in het algemeen maar keren zich vooral tegen de visitaties.
Belastinginning die zo diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer is voor Van Rechteren, Van
Sasse van Ysselt, Storm, Van Dam van Isselt, Thorbecke en Verweij Mejan ontoelaatbaar.
Anderen hebben meer oog voor de noodzakelijke productiviteit van de belasting. Het zal
minister Van Hall deugd gedaan hebben dat de kritische en prominente leden Van Goltstein,
Duymaer van Twist en Luzac zich uitspreken voor zijn ontwerp. Luzac vindt dat ‘wij een
weinig minder moeten spreken van de heiligheid van het domicilie, en een weinig meer het
oog moeten vestigen op hetgeen in dezen gebeurd is en nog gebeurt’.160 De Kamer verwerpt
de wet met 26 tegen 27 stemmen. Een aangepast voorstel, met een verplichte autorisatie van
de visitaties, krijgt op 12 december een meerderheid van 39 tegen 1. Het aanvankelijke verzet
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Eén van de grote nadelen van de accijnzen is de veelvoorkomende ontduiking. Op 7 november 1844 behandelt de
Kamer het ontwerp tot verbetering van de zeepaccijns. Ook hier is het tegengaan van de ‘sluikerij’ hoofdthema van
het debat. Volgens Storm dreigt deze accijns onaanvaardbaar te worden door ‘de vermeerdering der formaliteiten en
het bijna ondragelijk worden der surveillance’. De wet redt het met de kleinst mogelijke meerderheid: 26 stemmen
voor en 25 tegen. Handelingen 1844-1845, 160 en 166.
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Ibidem, 132. De Kempenaer staat te boek als een gevierd spreker. Ook tijdens dit debat krijgt hij, nu van
Modderman, het compliment dat het een sierlijke rede is. De Bruyne, Geschiedenis, 19.
160
Ibidem, 136.
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kan niet verhullen dat de rechtvaardigheid en de minimale omslag het moeten afleggen tegen
de noodzakelijke productiviteit.
Deze eenzijdige keuze voor de opbrengst van de belastingen herhaalt zich op 30 juli 1847
rond de behandeling van het voorstel tot intrekking van de accijns op het gemaal van de
rogge. De regering wil met de vervanging van deze accijns door verhoging van de opcenten op
gedestilleerd en wijn en het personeel, de ‘minder bemiddelde arbeidzame volksklasse’
ontzien.161 De aardappelziekte, de duurte van het graan en vooral de rellen die daarop gevolgd
zijn, hebben de regering tot deze meer symbolische dan effectieve maatregel doen besluiten.162
Hoe nobel het ontwerp ook bedoeld is, de Kamer staat er erg afwijzend tegenover. De
bezwaren zijn divers en overbekend. Het is een druppel op de gloeiende plaat omdat een
besparing van een halve cent op een pond roggebrood de moeite niet loont. Verder blijft het
verfoeide stelsel van indirecte belastingen intact en de administratieve druk die dat met zich
meebrengt, vermindert niet. Tot slot, en dat is niet zonder betekenis, kunnen de verhoogde
opcenten op een klassiek bezwaar rekenen. Volgens Menso moet de regering er rekening mee
houden dat ‘het aanhoudend meerder belasten der meergegoeden’ gevolgen heeft voor de
mingegoeden. Het is immers een feit ‘dat van de welvaart van dezen ook geheel de welvaart
der mindere standen afhankelijk is’.163 Minister Van Hall verdedigt zijn ontwerp met kracht
van argumenten. Naar zijn overtuiging is het plicht ‘dat sterkere schouders den last dragen,
want het oogenblik is daar, om dien maatregel te nemen’.164 Hoeveel onlusten er de afgelopen
maanden ook geweest zijn, de Kamer verwerpt het ontwerp met 13 stemmen voor en 44 tegen.
Onder de dertien voorstemmers bevinden zich met uitzondering van Storm, alle vertegenwoordigers uit Noord-Brabant en Limburg.165 Het is een opmerkelijke uitslag. De Kamer wekt
de indruk alleen met verdergaande maatregelen akkoord te kunnen gaan, maar de praktijk leert
dat een verschuiving naar directe belastingen kansloos is. De productiviteit moet gehandhaafd
blijven, maar liever niet ten koste van de meer gegoeden.
Debatten over tarieven, belastingen op in- uit- en doorvoer, verlopen steevast heel anders dan
discussies over binnenlandse belastingen. Het gaat dan niet of nauwelijks over rechtvaardigheid en productiviteit, maar over vrijhandel versus protectie met de eventuele derving van
opbrengsten als bijkomend argument. Het eerste voorbeeld is de behandeling van de tariefwet,
ofwel het Wetsontwerp tot vaststelling van het tarief op de regten van in-, uit- en doorvoer dat
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Elias, De Vrankrijker’s Geschiedenis, 83. Bij de verhoging van de opcenten op het personeel biedt het ontwerp de
nodige vrijstellingen voor de laagst aangeslagenen in de directe belastingen.
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Deze crisis is ingrijpend. Hofstee constateert een aanzienlijke stijging in de sterftecijfers in de periode 1846-1848,
De demografische ontwikkeling, 24 en 198. Later is er kritiek gekomen op deze al te directe correlatie. Zie: Van
Otterloo, Eten en eetlust, 21. Van Poppel constateert een aanzienlijke daling van de eerste huwelijkssluiting in die
periode, Trouwen in Nederland, 25. Wel is het zo dat in Nederhemert, een dorp in de ernstig getroffen
Bommelerwaard, 254 van de 691 inwoners op enig moment steun hebben ontvangen. Beekelaar, Gelderland, 184.
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Handelingen 1846-1847, 491.
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Ibidem, 500.
165
Volgens De Bosch Kemper, Geschiedenis V, 159, ‘had de houding der regeering de Roomsch-Katholieken zeer
aan haar verbonden’.
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de Kamer op 3, 4 en 5 juni 1845 bespreekt.166 Volgens De Monchy, die de belangrijkste rede
houdt, regelt de wet van minister Van Hall meerdere onderwerpen.
‘Het wetsontwerp beveelt [zich aan]: 1°. door de voor de fabrieken verlaagde inkomende
regten op de grondstoffen, die tevens belangrijke handelsartikelen zijn; 2°. door de bijna
algemeene opheffing van alle uitvoerregten, en 3°. door de gewigtige reductie in de
doorvoerregten; maar dat daarentegen het tarief zeer wordt ontsierd door de voorgestelde
verhoogingen van de regten op buitenlandsche fabricaten hetwelk ik heb beweerd te zijn
onregtvaardig jegens de ingezetenen, kwaad voor hunne zeden, in strijd met de wezenlijke
belangen van het vaderland, nadeelig voor de schatkist, en zonder nut voor degenen voor wie
de bescherming moet dienen.’167
De tegenstemmers zijn liberalen en veel prominenten die meer uitblinken in principiële
uitspraken dan in feitelijke economische kennis. Thorbecke verwijt de regering
stelselloosheid: ‘Het tarief bewijst, dat het Gouvernement ook hier, waar het de stoffelijke
belangen geldt, zoo min als bij onze staatsregtelijke wetgeving, verandering van stelsel wil.
Het Gouvernement wil geene vernieuwing, geene vernieuwing van onze gedrukte,
achteruitgaande nijverheid.’168 De Kempenaer, Van Rechteren en Luzac herhalen ieder in
eigen woorden dit betoog. Van Twist is van de tegenstanders nog het meest realistisch over de
beperkte mogelijkheden op korte termijn. Bij de tegenstanders is de onuitroeibare klaagzang
over achteruitgang en kwijning een steeds terugkerend thema. Vooral Thorbecke, Van
Goltstein en De Jong van Beek en Donk (die overigens voorstemt) zijn daar goed in.
De evenwichtigste toespraken zijn van Menso (voor), Gevers van Endegeest (tegen) en
Van Panhuys (voor). Zij gaan gedetailleerd in op de wet en komen dan tot een standpunt.
Gevers van Endegeest is een realistische voorstander van ‘de weg van matige regten en
vrijzinnigheid’ die hij ook wel herkent bij de regering.169 Maar omdat het wetsontwerp op
teveel gedachten hinkt, stemt hij tegen in afwachting van een betere versie. Van Panhuys
verwijt in zijn toespraak de tegenstanders liberale partijdigheid.
‘Achteruitgang van handel? Ik durf de stelling niet te beamen, en beroep mij op den aan ons
overgelegden staat van in-, uit- en doorgevoerde goederen. Ook ik heb een oog in dien staat
166

Volgens Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 61, moet Nederland ‘zich nu meer en meer (...) voegen naar de
wil van de grote Europese mogendheden’. Dit is een te negatieve weergave van de drijfveren van Van Hall en een
belangrijk deel van de Tweede Kamer. Het beeld klopt niet erg met dat van bijvoorbeeld De Hen, ‘De industrialisatie
van Nederland’, 4-5, en Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 166 e.v.. Zie ook: Smit, Diplomatieke geschiedenis,
205.
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Handelingen 1844-1845, 519.
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Ibidem, 525. Deze bescherming heeft bij de liberalen en hun geestverwanten heel slechte papieren. Verweij Mejan
noemt dit ‘onwaar in beginsel en verderfelijk in strekking’. Ibidem, 525. Van Goltstein is eveneens een verklaard
tegenstander. Hij acht ‘het beschermingsstelsel in strijd bevonden met het regt en het algemeen belang’. Ibidem, 542.
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Ibidem, 551. Gevers van Endegeest is de laatste spreker van 4 juni die weet wat dat betekent: zo iemand valt in
herhaling óf hij bekort zich terwille van zijn medeleden. Dat laatste is hem niet gelukt en door zijn onafhankelijke
insteek is van herhaling weinig sprake.
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geslagen, tevens echter een onpartijdig oog, en ik ben tot de overtuiging gekomen, dat er over
het algemeen het tegendeel uit blijkt van hetgeen men er uit heeft trachten af te leiden.’170
Minister Van Hall staat voor zijn ontwerp. Hij weet dat de marges smal zijn. Aan de ene kant
mag tariefsverlaging niet ten koste gaan van de staatsinkomsten én kwetsbare sectoren mogen
niet te snel blootgesteld worden aan de krachten van de vrije markt. Aan de andere kant is het
onverstandig om internationale druk langdurig te negeren.171 Van Hall houdt de Kamer voor
dat zij ‘zich met eene betrekkelijke deugdzaamheid, met verbetering, met toenadering tot
volmaaktheid moet vergenoegen’.172 Deze hoofdtrek van het ontwerp is een aanbeveling voor
voorstanders en de steen des aanstoots voor de tegenstanders. Van Hall voert de druk hoog op.
De Kamer dient zich te realiseren dat bij verwerping ‘in de eerste jaren aan geen ander tarief
te denken is. Persoonlijk ten minste zou ik mij wel wachten, om, nadat eene eerste poging tot
verbetering met ondankbaarheid en weerzin ontvangen en teruggestooten zou zijn, daaraan op
nieuw de hand te slaan’.173 Niet uit gekwetste eigenliefde, zo voegt hij eraan toe, maar omdat
het opstellen van een nieuw ontwerp hem te ingewikkeld, te moeilijk is. De stemming neemt
in ieder geval deze zorg weg: 31 leden stemmen voor en 24 tegen.
Het aantal tegenstemmers (het voorstel is niet liberaal genoeg) is bijna gelijk aan het aantal
voorstemmers bij het zeer liberale negenmannenvoorstel. Toch gaat het niet om dezelfde
Kamerleden. Een groep van 11 leden: Cost Jordens, Gevers van Endegeest, Hoffmann, Hooft,
Kniphorst, Van Naamen, Van Nagell, Repelaer, Den Tex, Uytwerf Sterling en Verweij Mejan
stemmen tegen het negenmannenvoorstel omdat zij dat te radicaal vinden, terwijl zij de
tariefwet overwegend niet liberaal genoeg vinden. Voor het economisch liberalisme ligt de
drempel lager dan voor de politieke evenknie. In de toelichting op de tweede dimensie van de
stemanalyse is al geconstateerd dat de principiële voorvechters van de vrijhandel er geen
moeite mee hebben om de productiviteit van de accijnzen met harde hand te handhaven.
Het tweede voorbeeld is het debat over het Wetsontwerp tot aanmoediging van den invoer
van levensmiddelen van 18 en 19 november 1845. De aanleiding is de ‘ramp’ van de
uitgebroken aardappelziekte met hoge voedselprijzen als gevolg.174 Het antwoord van de
regering is een voorstel om de invoerrechten te verlagen, onder andere op de granen.175
Ook dit debat gaat nauwelijks over het ontwerp zelf en nog veel minder over
rechtvaardigheid en productiviteit van de invoerrechten. Het wordt een haast hartstochtelijke
discussie over de graanwet van 1835 die de inlandse graanteelt beschermt door middel van
schaalrechten, heffingen op de invoer van buitenlands graan die afhankelijk zijn van de
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Ibidem, 560. Volgens De Meere, Economische ontwikkeling, 32-33, heeft de minister gelijk.
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marktprijzen. De voorstanders van de vrije handel zijn fel gekant tegen deze onvoorspelbare
belasting. De tegenstanders, met name Hoffmann, Van Goltstein, Uytwerf Sterling, Verweij
Mejan en Hooft, kiezen voor de principiële bestrijding, niet zelden ten koste van de realiteit.
Hoffmann ziet het ontwerp als een erkenning ‘van de heillooze gevolgen der wet van 1835
voor het algemeen belang’ en Verweij Mejan is van zelfs mening dat het huidige gebrek voor
een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de gewraakte wet.176
De liberaal Van Heemstra verdedigt de wet. ‘Hij aarzelt dan ook niet ronduit te verklaren,
dat hij zich (...) onder de verdedigers derzelve scharen zal (...) uit het oogpunt van regt, uit het
oogpunt van het belang van den Staat en van dat der individus’.177 De meeste sprekers
beoordelen de graanwet veel nuchterder. Van Panhuys toont met cijfers aan dat de invloed van
de wet op de graanhandel minimaal is geweest. Zij herkennen zich in de woorden van Van
Rijckevorsel, een overtuigde maar ook een realistische voorstander van vrijhandel. Hij eist
‘eene onafgebroken toelating tot een matig vast regt. Ik verlang bovenal den handel, de natie
ontheven te zien van het afwisselende, van het onzekere, van het bedriegelijke der
zoogenaamde schaal, waardoor alle berekeningen, gelijk onlangs nog te regt is aangemerkt,
als in een dobbelspel ontaarden’.178
De voorgestelde wet is een stap in die richting. Dat erkent de overgrote meerderheid van de
Kamer ook: met 47 tegen 5 stemmen (van Van Goltstein, Hoffmann, Hooft, De Kempenaer en
Luzac) aanvaardt zij de wet.
Met 32 sprekers is het vooral een fundamenteel debat geworden over vrijhandel en
gematigde tegenover variabele rechten. Het doel van de wet, het vergemakkelijken van de
voedselinvoer, staat niet ter discussie. Dat verklaart de ruime aanvaarding en het feit dat er
niet veel woorden worden besteed aan de nood onder de bevolking.
f Het Wetboek van Strafrecht, een struikelblok
De Code pénal uit 1810, het oude wetboek van strafrecht met heel veel gedateerde bepalingen,
is dringend aan vervanging toe. Het is een majeure operatie die erg moeizaam verloopt. Van 4
tot 6 mei 1846 verdedigt minister en oud-Kamerlid De Jonge van Campensnieuwland de
vierde versie van het nieuwe wetboek dat hij, na de verwerping van Titel II, weer intrekt. Van
13 tot 21 juli 1847 is het de beurt aan de vijfde versie die eveneens het onderspit delft. Is dit
dubbele echec het gevolg van effectieve oppositie of voldoen beide versies niet aan de eisen
die een juridisch geschoolde Kamer redelijkerwijs mag stellen?
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Handelingen 1845-1846, 48.
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Op 4 mei 1846 opent de minister, die weet hoe belangrijk het is de toon te zetten, met een
heldere introductie.179 Het ontwerp regelt de overgang van het Auburnse (gevangenen werken
overdag samen en worden ‘s nachts gescheiden opgesloten)180 naar het Pennsylvaanse, ofwel
het Philadelphische gevangenisstelsel met ‘algeheele afzondering der gevangenen’. Maar dan
wel ‘afzondering met arbeid, met al de waarborgen voor den ziels, en ligchaamstoestand,
welke dit stelsel vordert; met gepaste toespraak voor het hart, met pogingen tot zedelijke
verbetering’.181 Verder bedraagt de maximum gevangenisstraf 15 jaar en de schavotstraffen
evenals de tepronkstelling verdwijnen.182 Daarentegen blijft de doodstraf gehandhaafd, hoewel
die slechts spaarzamelijk toegepast zal worden.183
Tijdens de algemene beraadslaging stelt De Man de belangrijkste vraag die de verdere
behandeling gaat beheersen. ‘Zal men zich bezig houden met de vaststelling van het ons
voorgestelde gedeelte van het Wetboek van Strafregt, zonder de overige deelen te kennen?’184
Nedermeijer van Rosenthal verbindt daar het voorstel aan om in ieder geval de stemmingen te
verdagen naar de volgende zitting. Een stoet van prominente sprekers maakt hun kritische,
maar niet onoverkomelijke opmerkingen over inhoud en redactie en schaart zich achter het
uitstel van de stemmingen.185 Na een urenlange verdediging door de minister, stemt de Kamer
met 32 tegen 24 stemmen voor Boek I, Titel I (Van misdrijven en derzelver onderscheidingen).
Op 6 mei is Titel II (Van straffen in het algemeen) aan bod. Deze titel wordt met 26 tegen
30 stemmen verworpen door een combinatie van teleurgestelde stemmers die voor uitstel zijn
en anderen die bezwaren hebben tegen één of meer artikelen. Een klemmende waarschuwing
van de minister dat met de aanvaarding van Titel I het uitstellen van stemmingen totdat het
hele Strafwetboek ingediend is, geen zin meer heeft, overtuigt de tegenstemmers
onvoldoende. Namens de regering trekt de minister de rest van de ontwerpen in.
Op 13 juli 1847 begint de reprise van het debat over het Wetboek van Strafregt dat nu
compleet is ingediend. De eerder gemaakte keuze voor een gevangenisstelsel zorgt ervoor dat
de algemene beraadslaging maar kort duurt. De eis van uitstel is nu niet meer relevant, zodat
niets de aanvaarding van Boek I, Titel I met 35 tegen 16 stemmen in de weg staat.
179

De minister heeft van 19 oktober 1829 tot 18 oktober 1840 Holland en vanaf 1840 Zuid-Holland
vertegenwoordigd. Volgens Nedermeijer van Rosenthal, die de volgende dag spreekt, kenmerkt de rede van de
minister zich door ‘kracht en sierlijkheid van taal, warmte van voordragt, klem van redeneering, voldingende
bewijsgronden, een en ander verhoogd door het standpunt des sprekers’. Handelingen 1845-1846, 435.
180
Overdag hebben de gevangen het te goed; ‘eene betere verzorging, betere kleeding, beter nachtverblijf, betere
voeding’ dan vroeger, maar verder heerst de onzedelijkheid, zodat bij de veroordeelde ‘weldra ook de laatste vonk
van schaamte uitgedoofd’ wordt. ‘De minst bedorvenen’ zullen op den duur hun best doen ‘om zich gelijk te stellen
met het bedorvenste uitvaagsel der maatschappij en eene gevoelloosheid voor al wat zedelijkheid betreft ten toon (...)
spreiden, die allen indruk der straf en allen invloed ten goede vernietigt of onmogelijk maakt’. Geen enkel Kamerlid
kritiseert het taalgebruik van de minister, in tegendeel, ook zij laten zich bij voorkeur in soortgelijke bewoordingen
uit. Handelingen 1845-1846, 415. Zie ook: Franke, ‘Het bolwerk Schinkel’, 51 e.v.
181
Handelingen 1845-1846, 417. Gevangenschap is in die tijd geen sinecure. Zie: Meeter, Holland, 85-86.
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Van Hulzen geeft in Echt Utrechts,19-20, een treffende impressie van deze straffen.
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Zie ook: Nijhof, ‘De Kempenaer’, 62-65.
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Handelingen 1845-1846, 421.
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Het zijn, naast De Man en Nedermeijer van Rosenthal, Schooneveld, Verweij Mejan, Van Panhuys, Van Goltstein,
De Kempenaer en Faber van Riemsdijk. Gevers van Endegeest, ooit secretaris van de Raad van Administratie over de
burgerlijke en militaire gevangenhuizen, is de enige die zich onomwonden voor Boek I uitspreekt.
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Twee dagen later, op 15 juli, stelt Van Panhuys voor om vanaf nu ‘artikelsgewijze te
beraadslagen, en na afloop [...] over den geheelen titel eerst de stemming [te] doen plaats
vinden’.186 Dat is een uitgelezen kans voor Luzac om het recht van amendement onder een
schuilnaam in te voeren. Hij stelt voor om na elk artikel door een stemming een ‘manifestatie
van gevoelen’ te geven. Duymaer van Twist, Luzac, De Kempenaer en Schooneveld voelen
daar wel voor, maar De Man en vooral Faber van Riemsdijk wijzen de Kamer er op dat het
verkapt invoeren van het amendementsrecht eerder met grote meerderheid is afgewezen. De
Kamer besluit dan ook om het oorspronkelijke voorstel van Van Panhuys met 40 tegen
11stemmen aan te nemen. De ‘manifestatie’ van Luzac wil zij, met 14 stemmen voor en 37
tegen, niet eens in beraadslaging nemen. Er blijkt wel een nadeel te kleven aan de nieuwe
aanpak. Elke titel begint met een algemene beraadslaging die onder andere Van Goltstein alle
ruimte biedt om telkens met heel veel argumenten tegen heel veel artikelen op de proppen te
komen. Schooneveld en Uytwerf Sterling spelen een hoofdrol in het bij de les houden van de
Kamer die Titel II met 38 tegen 15 stemmen aanneemt. De stemming past heel goed in de
analyse: de oppositie straft tekortkomingen in de wetgeving zonder pardon af.
Titel II (Poging tot Misdrijf) krijgt een ruime meerderheid. Dat geldt niet voor Titel IV
(Van daden uit hoofde van noodweer (...)). Enkele artikelen zijn restanten van ‘het gevaarlijke
stelsel van gemoedelijke overtuiging’, terwijl Nederland ‘tot dat van het stellige en wettelijke
bewijs overgegaan’ is.187 Van Panhuys biedt de minister aan de beslissing uit te stellen om de
formulering aan te kunnen passen. De minister weigert dit met als gevolg dat de Kamer de
Titel met 24 stemmen voor en 30 tegen verwerpt. De minister maakt zich deze les snel eigen;
bij volgende titels waar zich dit probleem voordoet, gaat hij wel op het aanbod in. Op 7
augustus aanvaardt de Kamer het aangepaste ontwerp met 44 tegen 5 stemmen.188
De Kamer stelt de stemming over Titel V, over de verzachtende omstandigheden, vanwege
de ‘menigte bedenkingen’ op verzoek van de minister uit. De Titels VI en VII worden
vervolgens zonder veel omhaal met drie en zeven tegenstemmen goedgekeurd.
De behandeling van Boek I is kinderspel vergeleken met Boek II, Titel I: Van misdaden en
wanbedrijven tegen de rust en veiligheid van den Staat. De discussie draait uitsluitend om de
vraag of het koninklijke recht van placet dient te vervallen, zoals de regering voorstelt, of juist
niet, zoals de uiteindelijke meerderheid van 41 tegen 15 stemmen dat eist.189 In 1842 heeft
Van Hall, toentertijd minister van Justitie, een eerdere versie van Boek II ingediend, waarin
het recht van placet in de artikelen vier en vijf een prominente plaats innam.190 Het nieuwste
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Handelingen 1846-1847, 338.
Ibidem, 374.
188
Het zijn de stemmingen 24 en 46.
189
Stemming 28. Tijdens de drie dagen (17, 20 en 21 juli 1847) waarop de Kamer over deze Titel vergadert, is de
opkomst van 53 tot 56 leden vrijwel maximaal.
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Art 4.
Bedienaren van de godsdienst, die zonder voorafgaand verlof der Regering, zullen hebben afgekondigd, verspreid of
in druk uitgegeven eenige bullen, brieven, rescripten, besluiten, mandamenten, expeditiën of andere akten, onder
welken naam of in welken vorm ook vervat, van eenige buitenlandsche geestelijke Overheid, zullen gestraft worden
met correctioneele gevangenisstraf van niet minder dan een en niet langer dan vijf jaren, en met eene geldboete van
ten minste honderd en ten hoogste duizend gulden, te zamen of afzonderlijk.
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ontwerp bevat die rigoureuze bepalingen tot grote ontsteltenis van veel protestanten binnen en
buiten de Kamer niet meer.191
De tegenstanders in de Kamer voeren vier verschillende argumenten aan tegen de
weglating. Van Naamen vindt dat het ontwerp in strijd is met artikel 188 van de grondwet dat
wel ‘volkomene vrijheid van godsdienstige begrippen waarborgt, maar zij kent die vrijheid
niet toe aan de godsdienstige of kerkelijke genootschappen en derzelver handelingen’.192 Het
tweede argument, dat in allerlei varianten aan de orde komt, is de vrees voor godsdienstige
onrust en twisten. Telting spreekt over ‘de overgroote kracht, die de godsdienst op de
gemoederen der menschen oefent’ en ‘de zwakheid en faalbaarheid van het min geoefend en
te vaak door driften beneveld oordeel der menigte’.193 Antipapisme, regelrechte vrees voor
rooms-katholieke emancipatie die gelijkstaat aan usurpatie, is de derde bron voor heftige
bestrijding van het ontwerp. Van Dam van Isselt is hiervan de onbetwiste kampioen.194 Het is
zijn vaste overtuiging ‘dat de Roomsche kerk moet trachten naar gezag, en dat zij anders
ophoudt Roomsche kerk te zijn’. De paus is de kwade genius bij uitstek, omdat die
proclameert ‘dat de onderdanen van eenen ketterschen vorst, van alle eerbied, trouw en
gehoorzaamheid ontslagen zijn en blijven’. Dit is landverraad: ‘schande ook over den man,
die zich, ten deze, kromt onder het vreemde juk dat hem wordt opgedrongen’.195 Van Dam
staat met deze overtuiging niet alleen. Bijleveld zegt dat hij hetzelfde gevoelen en zienswijze
is toegedaan en Van Heemstra schaart zich later achter ‘de meerderheid der sprekers, welke
zoo meesterlijk in de laatste redevoering van gisteren [van Van Dam] is uitgedrukt’.196 Het
vierde argument komt van Duymaer van Twist die ‘al wat geestelijkheid is [wantrouwt]. Alle
geestelijkheid is bemoeiziek en heerschzuchtig, en daartegen moet worden gewaakt’. Daarom
is op protestanten én rooms-katholieken ‘een naauwlettend en krachtig toezigt noodig’.197 Het
recht van placet is daarvoor onmisbaar.
Art. 5.
Al de bestaande exemplaren der stukken, van welke in de drie vorige artikelen gehandeld wordt, zullen bovendien
worden in beslag genomen, en zal de vernietiging daarvan bij het vonnis van veroordeeling bevolen worden.
Handelingen 1842-1843, Bijlagen, 28. Witlox, De Katholieke Staatspartij II, 142-145.
191
Beekelaar schrijft dat de minister van Rooms-Katholieke Eredienst, Van Son, de koning overgehaald heeft de
artikelen te schrappen, met een heftige woordenwisseling in de ministerraad tot gevolg. Rond grondwetsherziening,
35; Bos, Souvereiniteit en Religie, 383-384. Witlox doet verslag van de opwinding die er onder de protestanten leeft
op een manier die er recht aan doet. De Katholieke Staatspartij II, 156-159. De Bosch Kemper citeert zelfs het
bijzonder neerbuigende postscriptum van de brief die de ring Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk in
afschrift stuurt aan de rooms-katholieke Kamerleden. De brief zelf is gericht aan de protestantse leden van de Kamer.
Geschiedenis V, 132. Zie ook: Broeyer, ‘Het synodale establishment’, 111-113.
192
Handelingen 1846-1847, 404.
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Ibidem, 408. Anemaet acht de volksvertegenwoordiger ‘hoogst onvoorzigtig, die zich door alle geschreeuw van
uiteenloopende, dikwijls onbekookte gevoelens, welke hem van verschillende kanten in de ooren druischen, laat
schokken, slingeren of eenigen invloed uitoefenen’. Ibidem, 411.
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De vrijmetselaar Van Dam van Isselt is volgens Van de Sande grootredenaar van het hoofdbestuur van het
Nederlandse grootoosten. Van de Sande noemt hem een ‘notoire antipapist’, die ‘bij elke gelegenheid die zich
voordeed waarschuwde (...) tegen het priestergevaar, de onderdrukking van licht en beschaving, obscurantisme en
jezuïtisme’. Prins Frederik, 194; Bornewasser, ‘Mythical Aspects’, 187.
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Handelingen 1846-1847, 417 en 418.
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Ibidem, 426.
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Ibidem, 443. Volgens Duymaer van Twist gaat het in het geloof maar om één ding, namelijk dat de gelovige ‘het
eene groote gebod van den eenigen Meester in zijn hart draagt en in zijne daden toepast: Hebt God lief boven alles en
uwen naasten als u zelven’. Zie ook: Zwart, Duymaer van Twist, 15.
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De rooms-katholieke sprekers hoeven niet naar argumenten te zoeken. Zij hebben de
grondwetsartikelen 188, 189, 190 en 194 met de vrijheid van godsdienst aan hun zij. Storm
beroept zich als verdediger van de constitutionele staatsvorm op artikel 225 met het recht
‘zijne gedachten en gevoelens door de drukpers (...) te openbaren, zonder eenig voorafgaand
verlof daartoe noodig te hebben’.198 Luyben gaat in op het gezag van de paus. Het recht van
placet is het opnieuw in kluisters sluiten van hen die ‘den Roomschen Stoel als eenig
bevoegden wetgever in zaken van geloofsleer en kerkelijke tucht erken[nen] (men versta mij
wel, ik zeg: in zaken van geloofsleer en kerkelijke tucht)’.199
Luzac houdt het enige protestantse pleidooi voor de weglating van het recht dat ‘in
contradictie [is] met de grondbeginselen waarop onze Staat rust’, ‘van middeleeuwschen
oorsprong’ en een ‘hostiliteit tegen andersgeloovigen, uiterst gevaarlijk en onnoodig’.200
De enkele prominenten die het woord voeren, weten er niet goed raad mee of doen hun best
hun sympathie voor het recht van placet een beetje te verhullen. Van Goltstein ziet in de
afschaffing een bevoordeling van de rooms-katholieken ten opzichte van de hervormden die in
het Algemeen Reglement te maken hebben met gedetailleerd toezicht van de staat.201 Verweij
Mejan ziet de grote nadelen van handhaving, maar stemt tegen het ontwerp ‘om redenen, naar
ik vermeen nader te behandelen’.202 De Man, Hoffmann, De Monchy en Rijckevorsel doen er
het zwijgen toe, maar stemmen wel tegen.
De verdediging door minister De Jonge van Campensnieuwland is een kansloze poging om
tegenstanders te overtuigen: 41 leden stemmen tegen zijn ontwerp.203 De voorstemmers zijn
de rooms-katholieken uit Noord-Brabant en Limburg, de Brabantse protestant De Jong van
Beek en Donk en verder Van Akerlaken, Bruce, Corver Hooft, Luzac en Van Heloma. Zonder
de invloed van de koning had het recht van placet deel uitgemaakt van de Titel met een
omgekeerde uitslag van de stemming. De vrees voor katholieke usurpatie of hervormd
machtsverlies is zo evident dat die sterker is dan de constitutionele overtuiging waar de
Kamer zo graag mee pronkt. Zelfs het simpele en afdoende argument dat de vrijheid van
drukpers het recht van placet tot een loos ornament maakt, is niet in staat om het tij te keren.
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Storm heeft vernomen dat zijn mandaat in oktober eindigt. Met gevoel voor humor vraagt hij zijn medeleden
begrip voor de hachelijke positie waarin hij nu verkeert. ‘Korte dagen geleden onderging ik eene politieke reprobatie,
waarschijnlijk omdat ik met eene zwarte kool stond opgeteekend als een ultraliberaal; nu, bij het eindigen mijner taak,
beloop ik nog het gevaar van te worden uitgekreten als ultramontaan! Erkent het, Edel Mogende Heeren, het pad door
mij betreden is met distelen en doornen bezet’. Handelingen 1846-1847, 415. Het is opmerkelijk dat Van Zanten van
mening is dat ‘het placet (...) de paus kortom buiten de deur’ houdt. Koning Willem II, 509.
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Ibidem, 440-442.
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Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 26-28; Hendriks, ‘De emancipatie van de gereformeerden’, 67; Vree,
‘De herziening van het hervormde Algemeen Reglement’, 22-26.
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Handelingen 1846-1847, 433.
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Prins concludeert in ‘De Restauratie’, 203, dat ‘de katholieken (...) in zaken als het recht van placet meer op de
Koning dan op de Kamer kunnen vertrouwen’.
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g De wet op het stem- en kiesrecht: de onvermijdelijke anticlimax
Het allerlaatste en allerbelangrijkste ontwerp dat tijdens de zitting van 1846-1847 op 9
augustus aan de orde komt, is het vijfde voorstel ter regeling van het stem- en kiesrecht.204 Het
onoplosbare probleem is bekend: de grondwet bepaalt in artikel 6 dat de uitoefening van het
stemrecht bij de wet wordt geregeld en in de artikelen 130 en 152 worden de stedelijke en
gemeentelijke besturen ingericht op grond van een reglement. De hervormingsgezinde
Schimmelpenninck van der Oye heeft in de derde en vierde versie tevergeefs geprobeerd deze
bepalingen zoveel mogelijk op te rekken en nu keert zijn opvolger, minister Van Randwijck
terug tot een meer letterlijke interpretatie. Het oordeel van de commissie van rapporteurs is
onverbiddelijk: de voorstellen zijn ‘in zeer vele opzigten met den geest en de letter der hier in
aanmerking komende artikelen der Grondwet strijdig en dus reeds uit dien hoofde
onaannemelijk’.205
Het lijkt er even op dat de plenaire behandeling spannend gaat worden. Vrijwel alle
Kamerleden en ministers zijn aanwezig als voorzitter Bruce de vergadering een uur vroeger
opent dan gebruikelijk.206 Negen Kamerleden voeren het woord, de minister antwoordt, drie
leden reageren daarop en het is gebeurd: de Kamer verwerpt het eerste ontwerp met 27
stemmen voor en 31 tegen. De minister trekt daarop de overige ontwerpen in.207
De bezwaren zijn tweeërlei: de regering handelt in strijd met de grondwet en het jongste
voorstel is het bewijs van de steeds conservatievere koers van de regering. Toch zijn er nog
twee prominenten, Faber van Riemsdijk en Verweij Mejan, die het voorstel contrecoeur
verdedigen. De grondwet, ‘waaronder wij [volgens Verweij Mejan] nog het ongeluk hebben
van te leven’, staat niet meer toe dan wat de regering nu voorstelt. Het debat krijgt nog een
scherp randje als de minister ‘een geacht redenaar uit Overijssel’ verantwoordelijk stelt voor
‘het afstemmen van wetten (die overigens, op zich zelve beschouwd, aannemelijk zouden
zijn), met het erkende doel (...) waarom zou ik het verbloemen, de Regering (...) tot eene
herziening der Grondwet te noodzaken’.208 Duymaer van Twist voelt zich onheus bejegend.
De Kamer mag de regering inderdaad niet dwingen, maar ‘wanneer de gang van het bestuur
geacht werd ten verderve te leiden’, heeft de Kamer het recht en de plicht ‘om des noods door
afstemming der begrootings-wetten de Regering te dwingen om van den verkeerden weg af te
gaan’.209 De nu onvermijdelijke grondwetsherziening is meerdere keren genoemd, maar
zonder enige triomfantelijkheid. Alle erkende voorstanders hebben op dit punt tijdens het
debat verstek laten gaan. Dat lijkt heel merkwaardig. Blijkbaar vinden Van Goltstein, Luzac
204

Het is een pakket van negen ontwerpen. Het eerste regelt het stemrecht in de steden en op het platteland en de
bevoegdheid deel te nemen aan plaatselijke en provinciale besturen. De andere ontwerpen gaan over de evenredige
vertegenwoordiging van de standen in acht provincies.
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en hun medestanders het onverstandig om de regering tegen zich in het harnas te jagen nu elke
ontsnappingsroute afgesneden is.
v Conclusie
De Kamer is en blijft in deze periode (1844-1847) ervan overtuigd dat zonder een herziening
van de grondwet het niet mogelijk is om het land daadkrachtig te besturen. Zij verwacht van
de herziening de oplossing van evidente gebreken, verbetering van het gemeen overleg en
vereenvoudiging van het staatsbestel. Het debat over het negenmannenvoorstel brengt de
verschillen van inzicht hierover onverbloemd aan het licht. Maar dat is niet het enige resultaat.
De grondige analyses informeren de regering over meer dan noodzakelijke veranderingen op
het gebied van het kiesstelsel, de noodzakelijke homogeniteit onder de ministers, de
onmisbaarheid van het koninklijk recht van Kamerontbinding en van het recht van
amendement. De openheid van de koloniale financiën ligt gevoeliger maar de noodzaak van
bezuiniging door vereenvoudiging van de staatsinstellingen vrijwel niet. Het is evident dat de
liberalen hierover de meest uitgesproken opvattingen hebben, maar dat is geen onoverkomelijk probleem. 10 leden kunnen een herziening nooit blokkeren. Het kritische midden,
onder leiding van de prominenten als Duymaer van Twist en Schooneveld, is veel belangrijker
voor het welslagen ervan. Voorwaarde is wel dat de koning de leiding neemt, de verschillende
opvattingen op elkaar afstemt en het resultaat met gezag voorlegt aan de Staten-Generaal.
Willem II wil daar echter niets van weten, zodat er op de korte termijn niets anders opzit dan
verder te roeien met de riemen die er zijn tot het moment dat het schip strandt. Uitzichtloos is
de situatie echter niet: de noodzakelijke maar onmogelijke regeling van het stem- en kiesrecht
maakt herziening al snel onvermijdelijk.
De stemanalyses laten onomstotelijk zien dat de steun voor de regering afneemt. Die
afnemende steun betreft opnieuw de begrotingswetten die gelden als de uitdrukking van het
regeringsbeleid. In 1844 gaat het om een oppositie van ruim 15 Kamerleden, twee jaar later
zijn het er 24 geworden. Tijdens de laatste zitting is niet alleen de oppositie tegen de
begrotingshoofdstukken gegroeid, zij verwerpt ook nog enkele cruciale wetsontwerpen. In de
eerste plaats stemt de Kamer tegen de titel waarin het recht van placet ontbreekt. Zij afficheert
daarmee meer haar protestantse vooringenomenheid dan haar toegenomen onafhankelijkheid.
De verwerping van het ontwerp op het stem- en kiesrecht is daarentegen wel een sluitstuk van
haar gegroeide zelfstandigheid. De ruime meerderheid verwacht dat de komende herziening in
ieder geval de belangrijkste belemmeringen in de samenwerking met de regering zal
wegnemen.
Het decennium dat bijna voorbij is, heeft de Tweede Kamer heel veel gebracht. Allereerst een
veel actiever en nauwkeuriger toezicht op de overheidsfinanciën, ondanks de nog steeds niet
volmaakte begrotingssystematiek en de beperkte middelen om toezicht uit te oefenen. In de
tweede plaats een voortdurend toenemende groei in onafhankelijkheid die vooral mogelijk is
door de instroom van nieuwe, capabele Kamerleden en door de leiding van prominente
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medeleden die de Kamer bij de les houden en die het voortouw nemen in het streven naar een
nieuwe herziening van de grondwet. In de derde plaats heeft de Kamermeerderheid, opnieuw
onder leiding van de prominenten, geleerd om oppositie te voeren. Uiteindelijk bestaat deze
groep uit ongeveer 25 leden, waaronder de liberalen. Ondanks het feit dat de oppositie bijna
altijd in de minderheid verkeert, is haar invloed tamelijk groot. Tot slot heeft de Tweede
Kamer met grote vasthoudendheid, ook toen de koning er zijn anathema erover uitgesproken
heeft, vastgehouden aan de noodzaak van een spoedige herziening van de grondwet. De
meningen daarover zijn verdeeld, maar het debat over het negenmannenvoorstel toont aan dat
er voor een gezaghebbende koning een gulden middenweg niet moeilijk aan te wijzen is.
De analyses van het stemgedrag tonen aan dat de verschillende standpunten regelmatig
over de Kamer verdeeld zijn. Het parlementaire ideaal van het onafhankelijke Kamerlid dat
zich (bijna) uitsluitend op grond van zijn diepste overtuiging inzet voor het landsbelang,
wordt in de stemanalyses bevestigd. Nauwkeurige interpretatie van de uitkomst maakt ook
zichtbaar bij welke stemmingen andere sentimenten de overhand nemen. Het betekent dat het
maken van een nauwkeurige groeps- of partijindeling onbegonnen werk is.
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1 1849: de Tweede Kamer en het ministerie Donker Curtius - De
Kempenaer
i Introductie
Op 25 april 1849 lopen de gemoederen in de Tweede Kamer hoog op over het stelsel van
zelfstandige rapporteurs bij het onderzoek van wetsontwerpen in de afdelingen. Het is het
belangrijkste strijdpunt tijdens het debat over het ‘nieuwe’ reglement van orde. Thorbecke
heeft er, direct na de verkiezing van Van Goltstein tot voorzitter, voor gezorgd dat de
herziening van het reglement de hoogste prioriteit krijgt.
Op 25 april verwerpt de Kamer, na een debat van acht dagen, met 25 tegen 39 stemmen het
door de commissie (Backer, Duymaer van Twist, Fokker, Nedermeijer van Rosenthal en
Thorbecke) vurig gewenste stelsel van zelfstandige rapporteurs. De commissie treedt eerst uit
frustratie af, bedenkt zich tijdens de schorsing en boycot vervolgens wel de beraadslaging
maar niet de stemming over de rapporteurs. De ervaren Schooneveld ziet dat onparlementaire
gedrag met lede ogen aan. Dit optreden is naar zijn mening een ‘noodlottig antecedent’. Als
iedere ‘minoriteit’ tegen gaat stemmen als haar stelsel geen meerderheid krijgt, komt er geen
fatsoenlijke wet meer tot stand. ‘Ik geloof dat, als zij voortgaan met hunne handelwijze, dit
zeer nadeelig zal werken; want altijd zal men wijzen op dit antecedent, dat hier een stelsel is
verworpen, en dat men daarom tegen alle andere heeft gestemd’.1 Schooneveld staat voor een
onafhankelijke Kamer, voorzien van alle instrumenten, maar waarin het ontoelaatbaar is dat
een minderheid haar wil oplegt aan de meerderheid. Het is een les die de liberale voorhoede in
de Kamer zich met moeite eigen maakt.
De vermaning van Schooneveld komt niet uit de lucht vallen. Thorbecke probeert met zijn
militante, liberale minderheid van ongeveer 15 tot 20 leden de Kamer te gebruiken om de
regering te bestrijden en, liever nog, ten val te brengen. Als dat niet lukt, kan hij rancuneus en
onvoorspelbaar reageren, zoals dat gebeurt in het debat over het reglement van orde.2 Tijdens
de behandeling van de Pharmacopoea en de toelating van vreemdelingen probeert Thorbecke
het weer op een andere manier: hij dient ingrijpende amendementen zo laat mogelijk in om
zoveel mogelijk verwarring te stichten bij de regering. Het kost de prominenten de grootste
moeite om de debatten in goede banen te leiden.
De regering heeft vanaf het begin in februari bij alle gevoelige ontwerpen te maken met een
obstinate Kamer gedomineerd door een onverzoenlijke thorbeckiaans-liberale minderheid.
Donker Curtius, minister van Justitie én Kamerlid, moet het vooral ontgelden tijdens de
debatten over de ontwerpen op de bezuiniging in de rechtspraak, het recht van vereniging en
vergadering en de ministeriële verantwoordelijkheid. Als hij het veld geruimd heeft, is er af en
toe meer ruimte voor kritische samenwerking. Die voorkomt de geleidelijke uittocht van

1
2

Handelingen 1849, 375.
Zie onder andere: Aerts, ‘Een onbedoelde biografie’, 31.

271

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

ministers uit de regering niet en evenmin nemen de voortdurende, irreële verwijten van
traagheid af aan het adres van minister De Kempenaer.
In het debat over de kroondomeinen (en het inkomen van de kroon) zuivert een bescheiden
meerderheid van liberalen en het onafhankelijke midden het inkomen uit de kroondomeinen
van al te archaïsche onderdelen en brengt zij het inkomen onder parlementair toezicht. Bij de
vaststelling van het batig slot over 1847 en het nieuwe contract met de Nederlandsche HandelMaatschappij blijkt dat er ook veel niet is veranderd. Er is de nodige kritiek, maar beide
wetten krijgen een ruime meerderheid.
De teloorgang van de regering is volledig tijdens het debat over het ontwerpadres van
antwoord op de eerste troonrede van koning Willem III. Op de vraag waarom de regering op
zo weinig medewerking heeft kunnen rekenen, geeft Groen van Prinsterer antwoord tijdens
zijn interpellatie van 27 juli. Groens analyse is de afsluiting van de behandelde debatten in de
zitting van 1849. De Kamer opereert assertief en militant als het gaat over de uitwerking van
de grondwet en zij werkt op de bekende manier samen met de regering op vrijwel alle andere
terreinen. De vraag van dit hoofdstuk is, hoe oud en nieuw zich in de toon en in de manier van
werken verhouden. Eerst volgen nu de samenstelling van de Tweede Kamer en de analyse van
de stemmingen, gevolgd door een aantal debatten die het optreden van de Kamer illustreren.
ii De Tweede Kamer in 1849
Op 14 februari 1849 komt de Tweede Kamer voor de eerste keer na de verkiezingen bijeen.3
Dat is voor maar liefst 35 van de 67 leden een nieuwe ervaring.4 De verwachtingen zijn hoog
gespannen in het vooruitzicht van de bijzonder ambitieuze organieke agenda.5
De eerste directe verkiezingen van 30 november 1849 zijn een eclatant succes. De
mediabegeleiding is intensief en de opkomst van het kiesgerechtigde publiek met ongeveer
80% navenant hoog.6 Vooraanstaande liberalen hebben kiezersvergaderingen van verlichte
burgers uit de gegoedste middenklasse belegd, waarin kandidaten aangewezen zijn.7 De
3

Zie de bestanden TK cies-spreken-stemmen 49.ods en Toelichting cies-spreken-stemmen 49.pdf op DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
4
Turpijn, ‘1848-1887. Van herensociëteit tot centrum van de macht’, 318. De Kamerleden hebben vaste zitplaatsen,
los van herkomst en politieke voorkeur. Zie ook: Von Santen, ‘Links en rechts’. Van de 68 leden keren er 20
ononderbroken terug, waren er 8 lid van de Dubbele Kamer van ’48, 1 van die Kamer in ’40, 1 van beide Dubbele
Kamers en zijn Storm en Thorbecke eerder lid geweest. Van Scherpenzeel Heusch telt niet mee omdat hij nooit
verschenen is.
5
De Additionele Artikelen bepalen in ‘Art. 5. De voorstellen
1. der wet regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer,
2. van provinciale en gemeente-wet, worden voorgedragen in de eerste zitting der Staten-Generaal, volgende op de
afkondiging der veranderingen in de Grondwet.
De ontwerpen van wet, betreffende de verantwoordelijkheid der ministers, de nieuwe regterlijke inrigting, het
onderwijs en armbestuur, en tot uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering, worden zoo mogelijk in
diezelfde zitting, en in allen geval niet later dan in de daarop volgende, voorgesteld’.
6
De Jong, Verkiezingen, 14. Zie voor de begeleiding door de dagbladen de historiografische paragraaf in de Inleiding.
7
Het Handelsblad legt zelfs de aanwezigheid van ‘mannen van het behoud, tegenstanders en bestrijders van die
beginselen, welke bij de Grondwetten-Herziening hebben bovengedreven’ op de Amsterdamse kiezersvergadering op
16 november voorzichtig positief uit. Er waren maar liefst 700 kiesgerechtigden aanwezig. Pogingen om vanuit de
Amstelsociëteit een landelijke liberale kiesvereniging zijn door interne verdeeldheid mislukt. Von Santen, ‘De
Amstelsociëteit’, 128. Het gaat vooral om de actieve kiezer, niet om een actieve vertegenwoordiger die stemmen gaat
werven. Beloften en programma’s van kandidaten zijn uit den boze. Te Velde, Stijlen van leiderschap, 26. Zie voor
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toekomstige afgevaardigde is de nieuwe beginselen, volgens een heel ruime interpretatie, van
harte toegedaan en heeft al eerder blijk gegeven van politieke daadkracht.8
De uitslag is van meet af aan duidelijk: in 43 van de 68 kiesdistricten wordt de kandidaat al
in de eerste ronde met absolute meerderheid gekozen. De meerderheid daarvan noemt zich
liberaal.9 De rooms-katholieken zijn minder tevreden: slechts 15 geloofsgenoten, waarvan 13
uit Noord-Brabant en Limburg, maken deel uit van de nieuwe Kamer.10 Met Godefroi krijgen
de Joodse Nederlanders een eigen vertegenwoordiger in de Kamer.11 Tegen 20 december 1848
zijn alle uitslagen van de verkiezingen, inclusief de herstemmingen bekend. Slechts 23 leden
hebben eerder zitting gehad;12 20 daarvan maken de overstap van de oude naar de nieuwe
Kamer.13 Het is een personele aardverschuiving zonder weerga die de kranten met vreugde
begroeten.14 Zij erkennen wel dat het behoud, zoals zij de conservatieven kortweg aanduiden,
zich in de Tweede Kamer redelijk staande heeft weten te houden, terwijl zijn greep op de
Eerste Kamer zelfs volledig gehandhaafd blijft.15 Het verlokt de Arnhemsche Courant al op 28
november 1848 tot een snerend commentaar, waarin zij de ‘Eerste Kamer eene vergaêrbak
[noemt] van versletene voormalige Kamer en minister-celebriteiten, van liberalen van
tusschen eenen en tweeën en van menschen die er zich op beroemen dat zij voor de Tweede

de weerbarstige praktijk: Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 84-85 en Janse, De afschaffers, 20. De
kiezersvergaderingen tonen veel overeenkomsten met de grondvergaderingen uit de Bataafse tijd, Rutjes, Door
gelijkheid gegrepen, 105 e.v..
8
Bij de Arnhemsche Courant is die ruimte heel beperkt maar niet afwezig. De kritische Van Goltstein mag nog steeds
op steun van de Arnhemsche rekenen. Het gezag dat hij in de jaren veertig als kritisch Kamerlid heeft verworven, is
nog steeds groot. Van Deursen vermeldt dat in confessionele streken gezocht is naar ‘kandidaten die op positiefchristelijk standpunt stonden’, ‘Van antirevolutionaire richting naar antirevolutionaire partij’, 23.
9
Boogman, Rondom 1848, 74, noemt meer dan de helft liberaal maar dit suggereert meer eenheid dan er in
werkelijkheid bestaat. Zijn typering past overigens wel bij die van het Algemeen Handelsblad wiens ruimhartige
aanduiding van weldenkende mannen ook de antirevolutionair Isaac da Costa omvat, 16 november 1848. In dit
hoofdstuk wordt de verdeling in liberalen (met een afzonderlijke thorbeckiaanse denominatie), midden,
antirevolutionairen en conservatieven gevolgd.
Deze ruim geïnterpreteerde liberale dominantie gaat de komende decennia samen met een overwicht van adel en
patriciaat in de vertegenwoordiging. Volgens Van den Berg hoort 60 tot 70% tot deze categorie, terwijl zij slechts
20% van het electoraat uitmaken. De toegang tot het Binnenhof, 46; Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 58-59;
Moes, Onder aristocraten, 62-63 en 82-83.
10
Bornewasser, ‘De katholiek partijvorming’, 187.
11
Ising typeert de later hardhorende Godefroi alleraardigst als een heel beweeglijke, veelsprekend Kamerlid, In de
Kamers. 14. In de Kamer gebruikt men overigens de term Israëlieten om elke suggestie van discriminatie te
vermijden. Knippenberg, De Religieuze Kaart, 197; Bruin, Een herenwereld ontleed, 47.
12
De Jong, Standspolitiek, 26. De namen van de 20 herkozenen zijn: Anemaet, Boreel van Hogelanden, Bots, Van
Dam van Isselt, Duymaer van Twist, Van Goltstein, Van Heloma, Luyben, De Man, De Monchy, Mutsaers, Van
Naamen, Nedermeijer van Rosenthal, Van Rijckevorsel, Schooneveld, Slicher van Domburg, Smit, Storm van
’s-Gravesande, Verweij Mejan en Wichers. 8 oud-leden zijn niet herkozen.
13
De Limburger Van Scherpenzeel Heusch neemt al op 22 mei 1849 ontslag zonder ooit zitting genomen te hebben.
Op 17 juli volgt Lambrechts hem op, zodat in totaal 69 mensen deel uitgemaakt hebben van de Kamer.
14
Het Algemeen Handelsblad heeft het over een ‘schoone uitslag’ en de Nieuwe Rotterdamsche Courant constateert
met genoegen dat liberalen als Thorbecke, Storm, Albarda en Wichers, vroeger systematisch gepasseerd, nu in
meerdere districten gekozen zijn.
15
De Eerste Kamer is nog door de koning benoemd uit 136 kandidaten die door de kiezers zijn voorgedragen tijdens
de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vis, ‘Eerste Kamer’, 163. In drie districten kreeg prins Frederik, de broer
van de koning, de voordracht, Van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden, 206. Buning schrijft in Het
herenbolwerk, 164, dat de ‘asser potentaatjes (...) nog vier decennialang de touwtjes in handen’ hielden.
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Kamer ‘te conservatief’ zijn’.16 De nieuwsbladen zijn zich bewust dat er een continuïteitsvraag aan de orde is, maar een problematische verhouding met de regering voorzien zij niet.
Koning Willem II is eveneens optimistisch gestemd in zijn troonrede van 13 februari
1849.17 Zorgen zijn er nog genoeg, maar het Volk (...) heeft getoond zijne regten op prijs te
stellen’. Van haar vertegenwoordigers verwacht de vorst dat zij in een ordelievende geest
zullen handelen ‘en met warme belangstelling, zonder vooringenomenheid, in beraden overleg
met Mij, voor het heil des Vaderlands werkzaam [zullen] zijn.’18 Het betekent: meewerken
aan bezuinigingen en aan de uitwerking van de grondwet ‘in den milden zin dier
Staatsregeling’.19 De koning heeft er niet lang getuige van kunnen zijn. Zijn gezondheid gaat
in die maanden zienderogen achteruit. Op 13 maart vertrekt Willem II naar Tilburg, waar hij
ernstig ziek aankomt. In de vroege morgen van 17 maart overlijdt hij daar; ‘een gejaagd leven
[is] voorbij’.20
Door de late start is 1849 een kort parlementair jaar: de troonrede is op 13 februari, de
sluiting op 15 september. Twee dagen later opent koning Willem III de nieuwe zitting die al
op de 26e tot een abrupt voorlopig einde komt met het aftreden van de regering. Eerst op 13
november 1849 komt de Tweede Kamer weer bij elkaar voor de ontmoeting met het nieuwe
ministerie Thorbecke - Nedermeijer van Rosenthal. Daarmee begint in alle opzichten een
nieuwe episode die in de volgende hoofdstukken ruimschoots aan bod komt. In dit hoofdstuk
gaat het over de periode van 13 februari tot 26 september 1849, de tijd waarin het ministerie
Donker Curtius - De Kempenaer het bewind voert.21 Het ministerie heeft een slechte pers,
maar dat ligt niet aan zijn grote inzet. De regering legt de Tweede Kamer op 87 vergaderdagen
met 5 avondbijeenkomsten 25 wetsontwerpen voor, waarvan de Kamer er slechts 2 verwerpt,
waaronder het cruciale ontwerp op het recht van vereniging en vergadering. De regering heeft
er alles aan gedaan om zich te houden aan het straffe regime van Additioneel Artikel 5.22 Deze
inzet levert erg weinig op. Het geringe resultaat is niet het gevolg van gebrek aan ervaring. De

16

Volgens Te Velde hebben veel conservatieven ‘zich domweg niet kandidaat gesteld (...) omdat ze dat te min
vonden’. Het meedoen aan directe verkiezingen is het accepteren van de nieuwe verhoudingen. Stijlen van
leiderschap, 33.
17
In een brief aan zijn dochter Sophie uit de koning wel zijn zorgen over het grote aantal nieuwe leden en de
ongewisse constitutionele praktijk. Van Zanten, Koning Willem II, 574.
18
Handelingen 1849, z.p.
19
Het Algemeen Handelsblad analyseert op 15 februari de troonrede uitvoerig. De scribent wil er graag veel goeds in
zien maar ontkomt niet aan de constatering dat ‘De aanspraak (...) overigens niet dat gewigt [heeft], zou men kunnen
zeggen, als waarmede die te gemoet werd gezien. Wat voldoening van nieuwsgierigheid aangaat, zeker zijn er
weinige punten, die niet vooraf konden berekend worden dat daarin zouden voorkomen (...) Het best doet men, onzes
bedunkens, met de voordragten af te wachten’.
20
Van Zanten, Koning Willem II, 576. De bevolking deelt in de rouw door gedurende acht dagen drie keer per dag
een uur lang de klok te luiden. Knippenberg e.a., De eenwording, 67.
21
Na het aftreden van Donker Curtius op 4 juni blijft De Kempenaer de enige naamgever.
22
Minister De Kempenaer kan het niet nalaten om in zijn rede waarmee hij op 15 september 1849 de vergadering van
de Staten-Generaal sluit, de inzet van de regering te noemen. ‘Het voorstel der wet regelende het kiesregt en de
benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer en de voorstellen van de provinciale en gemeente-wetten
zijn in (...) voorgedragen, onderzocht en beoordeeld. (...) Ook andere in datzelfde 5de artikel verlangde
wets-ontwerpen zijn der Vertegenwoordiging aangeboden’. Handelingen 1849, z.p.. Kocken, Gemeentebestuur, 460482.
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20 leden die de overstap van de oude naar de nieuwe Kamer hebben gemaakt, behoren voor
een belangrijk deel tot de prominenten die zich zonder meer weten te handhaven in 1849.
Nieuw of ervaren, de Kamer verwacht, net als in het verleden, dat de regering het initiatief
neemt en dat zij volgt, bijstuurt of, in het uiterste geval, haar medewerking weigert. In dit
gemeen overleg spelen de prominenten en niet de partijen de hoofdrol. De afkeer van
‘partijen’ is in alle stromingen na de herziening minstens zo groot als ervoor. Dat geldt ook
voor Van Dam van Isselt en Van Voorst die de aanwezigheid van partijen benoemen in een
poging greep te krijgen op het onvoorspelbare verloop van de debatten. Dat geldt zelfs voor
Groen van Prinsterer, de belangrijkste verdediger van het fenomeen. Hij staat voor
samenwerking tussen gelijkgezinden die een hechte basis is voor de regering, maar hij steekt
ook regelmatig de draak met het gedisciplineerde gedrag van de liberalen.
De Kamer die in februari aantreedt, verwacht dus niet alleen dat Thorbecke de leiding zal
nemen, maar dat hij die zal delen met anderen. Dat Groen van Prinsterer en Van Hall de
eersten zijn die daarvoor in aanmerking komen, is vanzelfsprekend. Al heel snel melden zich
de andere kandidaten die met elkaar in de loop van de zitting een nieuwe kring van
prominenten vormen. Net als hun voorgangers van voor de herziening, zijn de vooraanstaande
leden actief in de commissies, vervullen zij de belangrijkste functies en bepalen voor een
belangrijk deel het verloop van de debatten.
Tabel 1: Kamerleden die tijdens de zitting van 1849 een vooraanstaande rol spelen, inclusief
het aantal keren van voordracht/verkiezing, deelname aan het debat en als rapporteur23
Voordracht (afdelings-)
voorzitter
1 Van Goltstein, J.K. van

Deelname aan debatten
vz

Thorbecke, J.R.

Commissies van rapporteurs
en onderzoek
27 Dirks, J. (n)

8
8

2 Albarda, B. (n)

4 Hall, F.A. van (n)

23 Smit, H.J.

3 Duymaer van Twist, A.J.

4 Donker Curtius, D. (n)

21 Storm van 's-Gravesande, C.M. 8

4 Thorbecke, J.R.

4 Duymaer van Twist, A.J.

19 Doorn, E.C.U. van (n)

5 Nedermeijer van R., J.T.H.

3 Zuylen van N., J.P.P. van (n)

19 Linden, G.M. van der (n)

7

6 Boreel van Hogelanden, W.,

2 Lotsy, J.S. (n)

17 Nedermeijer van R., J.T.H.

7

7 Dam van Isselt, E.W. van (knt) 2 Man, M.J. de

16 Poortman, K.A. (n)

7

8 Groen van Prinsterer, G.

2 Schooneveld, P.C.

16 Voorst, W.H. van (n)

7

9 Man, M.J. de

2 Godefroi, M.H. (n)

15 Dullert, W.H. (n)

6

2 Groen van Prinsterer, G. (n)

15 Duymaer van Twist, A.J.

10 Monchy, E.P. de

7

6

11 Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. (n) 2 Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. (n) 15 Heemskerk Bzn., J. (n)

6

12 Zuylen van N., J.P.P. van (n)

2 Bachiene, Ph.J. (n)

14 Rijckevorsel Hzn, A. van

6

13 Anemaet, S.H.

1 Nedermeijer van R., J.T.H.

14 Thorbecke, J.R.

6

14 Backer, C. (n)

1 Costerus, P.J. (n)

13 Wintgens, W. (n)

6

15 Donker Curtius, D. (n)

1 Eck, D. van (n)

13 Zuylen van N., J.P.P. van (n)

6

23

De aanduiding (knt) betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de zitting niet meer
terugkeert. (n) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft. Het afscheid van Van Dam van Isselt is van korte duur,
op 12 februari 1850 keert hij al weer terug.
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Een nieuwe, ruime kring van prominenten, bestaande uit nieuwe en ervaren leden, dient zich
stormenderhand aan. Het zijn in ieder geval de twee of meer keren gekozen
afdelingsvoorzitters Albarda, Duymaer van Twist, Thorbecke, Nedermeijer van Rosenthal,
Boreel van Hogelanden, Groen van Prinsterer, De Man, De Monchy, Sloet tot Oldhuis en Van
Zuylen van Nijevelt. Vooral bij de afdelingsvoorzitters telt ervaring zwaar. De afdelingen zijn
de plaatsen waar nieuwelingen ingewijd worden in de inhoud van het onderwerp en in het
handwerk van het Kamerlidmaatschap. Het zijn de oefenplaatsen voor de nieuwe leden.
Daar voegen zich als deelnemers aan het debat nog bij Van Hall, Donker Curtius, Lotsy en
Schooneveld, terwijl zich ook Dirks, Van Doorn, Van der Linden, Poortman, Dullert en Van
Heemskerk als rapporteur aandienen.24 Ervaring is belangrijk maar geen voorwaarde voor het
actief deelnemen aan de vergaderingen en de debatten. Het is opvallend dat geen enkele
rooms-katholiek in de tabel voorkomt.
De continuïteit in de aanwezigheid van de prominenten is overtuigend maar niet volledig.
Enkele heftige en chaotische debatten, vooral die over het recht van vereniging en vergadering
en de ministeriële verantwoordelijkheid, leggen de grenzen ervan bloot. Op het moment dat de
drie belangrijkste voormannen Thorbecke, Van Hall en Groen van Prinsterer, gezamenlijk of
in duo’s, besluiten om niet het ontwerp maar de persoon van de minister tot het mikpunt van
hun aanval te maken, dat vervolgens verbaal en inhoudelijk superieur en onbuigzaam
volhouden en daarvoor de nodige medestanders kunnen mobiliseren, hebben de overige
prominenten met hun gerichtheid op de inhoud, geen schijn van kans om het debat enigszins
te sturen.
iii Analyse van het stemgedrag tijdens het ministerie Donker Curtius - De Kempenaer25
Tijdens de korte zitting van 13 februari tot 15 september 1849 stemt de Kamer over 25
wetsontwerpen.26 Twee ervan wijst de Kamer af (de ontwerpen op het recht van vereniging en
vergadering en op de verstrekkingen uit ‘s-Rijksmagazijnen) en één, het ontwerp op de
ministeriële verantwoordelijkheid, trekt de regering terug.27 Van één, niet opgenomen
unanieme stemming is niet vast te stellen wie eraan deelgenomen hebben en van twee (7 en
19) zijn alleen de voorstemmers bekend zodat er 23 stemmingen deel uitmaken van de
analyse.28 Van de stemmingen 10, 9 en 13 ontbreken enkele stemmen. Met de verwijdering
24

[Engelen] geeft in zijn Herinneringen aan vroeger en later leeftijd, 226-231, amusante typeringen van een aantal
prominenten. Zo blijft Van Goltstein tijdens zijn redevoeringen ‘als een paal roerloos staan’ en spreekt Schooneveld
op een toon die het midden hield ‘tussen lachen en schreien’.
25
De stemmingen uit 1849 zijn eerder geanalyseerd in C.B. Wels en M. Wolters, ‘Analyse van het stemgedrag van de
Tweede-kamerleden in 1849', in Tijdschrift voor Geschiedenis 95(1982)1, 31-57. De door Van Gils volgens een
voetnoot ‘met grote deskundigheid’ bijeengebrachte gegevens blijken veel fouten te bevatten. Sommige stemmingen
zijn niet te herleiden, andere bevatten fouten en in sommige gevallen zijn amendementen opgenomen als
eindstemmingen. Een nieuwe analyse is dus noodzakelijk.
26
Zie pagina 272, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 453.
27
In 1849 is er door de Tweede Kamer overigens 236 keer gestemd tegenover 46 keer in 1848. Het nieuwe recht van
amendement is de belangrijkste oorzaak van de enorme toename: in het eerste jaar is het middel kwistig en weinig
doeltreffend ingezet.
28
De unanieme stemming betreft het batig slot van de aanleg van de Dedemsvaart, de incomplete stemmingen gaan
over de ontwerpen op de rechterlijke organisatie en op de heffing van vuur-, ton- en bakengelden.
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van stemming 14 wordt de vereiste Cr = 1 – 0,95 bereikt. Albarda, Van Dam van Isselt,
Hengst, Lambrechts, Scherpenzeel Heusch en Storm ontbreken in het overzicht omdat zij aan
te weinig stemming hebben meegedaan. Van enkele leden zijn de namen verkort. De
unanieme stemmingen 16, 17, 18 en 23 zijn in de onderstaande tabel achterwege gelaten
omdat die geen extra informatie verstrekken.

277

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

Tabel 2: Uitslagen van 18 van de 25 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1849
stemmingen
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De direct gekozen Kamer stemt volgens één dimensie met een heel bescheiden
tegenovergesteld uiteinde. Het is een oppositioneel-ministeriële dimensie waarbij de liberalen
de oppositie domineren. Het andere uiteinde bestaat uit Van Hall (61), Mutsaers (62) en
Donker Curtius (63). Zij verzetten zich principieel tegen de verplichting die de Kamer de
koning oplegt om jaarlijks verslag te doen van de opbrengsten uit de domeinen ter aanvulling
van het koninklijke inkomen.
Thorbecke (1) is in deze analyse de onmiskenbare aanvoerder van de oppositie. Het valt op
dat er geen sprake is van een hecht, tegenstemmend blok. Er is zelfs geen nauwkeurige grens
tussen meer, minder en niet liberaal te trekken. De stemmingen 6, over wachtgelden van
ambtenaren, en 4, over vrijdom van accijns voor vermicelli- en macaronifabrieken, zijn niet
geschikt om die grens aan te geven.29 Stemming 3, over de verkoop van domeinen, gaat vooral
over de vraag of in een wetje dat de besteding van de opbrengsten regelt, een post met een
andere bestemming mag voorkomen. Alleen de liberalen maken daar een punt van zonder dat
duidelijk is waarom dit specifiek liberaal is. Stemming 12, over de Pharmacopoea, is iets
meer bepalend. Het gaat onder andere om een wetgevingsvraag: mag de regering zich het
recht toemeten om een bij wet vastgestelde Parmacopoea aan te vullen? Stemming 21 betreft
het contract met de Handel-Maatschappij, een schibbolet voor de voormalige financiële
oppositie die voor 1848 meer naast de liberalen functioneerde dan dat zij ermee samenviel.
De trouwste en volgzaamste medestanders van Thorbecke bevinden zich in de groep van
Van der Heijde (2) tot Wijnaendts (11).30 Van der Linden (3) is de meest geprononceerde
vertegenwoordiger van deze groep; zijn oppositie is niet alleen inhoudelijk, maar, net als bij
Thorbecke, ook nogal eens persoonlijk. In de daaropvolgende groep van Dullert (12) tot en
met Heemskerk (23) bevinden zich enkele opmerkelijke nieuwkomers. Van Zuylen van
Nijevelt (13), Poortman (15), Sloet tot Oldhuis (19) en Fokker (21) zijn in staat inhoudelijke
bijdragen te leveren zonder aan de hand van Thorbecke te hoeven of te willen lopen. De
aanwezigheid van De Man (16) en Verweij Mejan (22) in deze groep is, gelet op hun optreden
tijdens eerdere zittingen, niet opvallend, ook al schildert de Arnhemsche Courant de laatste
regelmatig af als een rasconservatief. Vanaf Bots (24) zijn, op Van der Heijde (2) en
Meeussen (14) na, de rooms-katholieken te vinden. Op grond van het stemgedrag is de
aanduiding papo-thorbeckianen voor de rooms-katholieke Kamerleden in 1849 niet juist.
De overige Kamerleden steunen de regering trouw, zonder dat zichtbaar is waar zich de
grens tussen het midden en het ‘behoud’ bevindt. De groep is groot en divers. Het
opvallendste Kamerlid daarin is Donker Curtius (63) die dit jaar als vertegenwoordiger een
klasse beter is dan als minister. Zijn redevoeringen zijn doorwrocht en glashelder. Het lukt
Thorbecke wel om hem als minister het functioneren vrijwel onmogelijk te maken, maar als
Kamerlid stelt Donker de soms dubieuze tactiek van zijn tegenstander meerdere keren aan de
29

Nederland heeft slechts twee vermicelli- en macaronifabrieken: één in Meersen (Limburg) en één in Westzaan. De
Limburgse fabriek heeft door de andere manier van belastingheffing in Limburg vrijstelling van accijns op het gemaal
terwijl de fabriek in Westzaan de zware belasting wel moet betalen. Het wetsontwerp maakt een eind aan die
ongelijkheid door de fabriek in Westzaan ook vrij te stellen van de belasting.
30
Reinders (9) en Zijlker (10) zijn al in 1840 actief geweest als belijders van ‘de denkbeelden van Donker Curtius’,
Formsma, ‘Groningen en ‘1848’, 53-54.
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kaak. Van Rijckevorsel (40) en De Monchy (60) blijven nuchter en praktisch, met een
duidelijke concentratie op financiële onderwerpen; Smit (47), Godefroi (53) en Schooneveld
(58) zijn kritisch maar loyaal. Duymaer van Twist (25) is en blijft een erkende en onbetwiste
autoriteit op veel terreinen die zich onafhankelijk opstelt met in zijn schaduw Nedermeijer
van Rosenthal (55). Van Hasselt (36) kan lastig zijn, maar de gevaarlijkste voorstemmers zijn
Groen van Prinsterer (50) en Van Hall (61). Tegengestemd hebben ze nauwelijks, maar allebei
hebben ze de ministers Donker Curtius en De Kempenaer het leven in de Kamer regelmatig
onmogelijk gemaakt.
Zoals gezegd, verwerpt de Kamer slechts de wetsontwerpen: op het recht van vereniging en
vergadering (stemming 8) en op de verstrekkingen uit 's-Rijksmagazijnen (stemming 11) en
één ontwerp, op de ministeriële verantwoordelijkheid, trekt de regering terug. Het lijkt een
detail, maar twee ervan zijn de belangrijkste voorstellen van de regering. Zij komt de
verwerping ervan niet te boven.
Hoe zit het met de partijen van Van Dam van Isselt, Van Voorst en Groen van Prinsterer?
Van Dam van Isselt stelt dit onderwerp op 3 mei 1849 aan de orde om zijn zorgen en frustratie
te kunnen adresseren. Hij ziet zich links en rechts ingehaald door nieuwe Kamerleden die
strenger in de liberale leer zijn en hardvochtiger in hun optreden. Deze groep is de partij ‘van
vooruitgang, die op de baan der vrijheid en ontwikkeling te ver wil gaan’. De andere partij,
‘die van achteruitgang’, dient alleen maar ter scherpere onderscheiding van de eerste. Gelet op
het stemgedrag heeft Van Dam de groep van Thorbecke (1) tot en met Poortman (15) op het
oog als de partij van vooruitgang. Het gaat veel te ver om de rest van de Kamer dan maar tot
de partij van de achteruitgang te rekenen. Dan klopt de driedeling van Van Voorst, die een
derde partij benoemt die het gedachtegoed van G.K. van Hogendorp aanhangt en waartoe hij
Van Dam van Isselt en de regering rekent, beter. In dit geval is alleen het onderscheid tussen
midden en rechts, conservatief of achteruitgang niet te maken. Dat probleem speelt ook bij de
tweedeling van Groen van Prinsterer. De partij ‘welke iedereen noemt die van vooruitgang’ is
goed aan te wijzen, maar de ‘meer conservative rigting’ kent geen duidelijke grens met het
midden.31 Al met al is het opvallend dat een herkenbaar conservatief blok ontbreekt.
De conclusie is dat bij meer routineuze en minder beladen onderwerpen de regering kan
rekenen op een ruime meerderheid in de Kamer. Zelfs als er weerbarstige en potentieel
brisante onderwerpen aan de orde zijn, zoals het contract met de Handel-Maatschappij,
opereert de Kamer herkenbaar, streng en deskundig. Die herkenbaarheid casu quo continuïteit
geldt ook voor de spreiding in het stemgedrag. Kamerleden, of zij al voor de herziening zitting
hadden of dat zij nieuw aangetreden zijn, stemmen vooral naar hun eigen overtuiging. Het is
mogelijk dat die overtuiging grotendeels samenvalt met een politieke stroming maar dat is
geen vanzelfsprekendheid. Het geleidelijke verloop van overwegend tegen- naar voorstemmen
en de soms opvallende plaats van individuele leden, tonen dit overtuigend aan. Het nieuwe
van 1849 is in ieder geval niet zichtbaar in het stemgedrag.
31

Van Dam van Isselt maakt zijn indeling op 3 mei, Van Voorst twee dagen later en Groen van Prinsterer op 26
september 1849.
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iv De belangrijke debatten in 1849
a De Tweede Kamer: een nieuwe identiteit of een nieuwe toon?
De eerste vergadering na de troonrede is bestemd voor de toelating van nieuwe leden, het
kiezen van de voorzitter (in de vorm van een voordracht waaruit de koning de eerste benoemt)
en het debat over het adres van antwoord. Dat is na de grondwetsherziening niet anders dan
ervoor. In deze zitting hoort daar het aansluitende debat over het vernieuwde reglement van
orde bij. De Kamer kan met al die nieuwe leden niet terugvallen op bekende machts- en
gezagsverhoudingen om deze procedurele zaken snel af te handelen. Het vestigen ervan
vraagt, met uitgesproken persoonlijkheden als Thorbecke, Van Hall, Donker Curtius en de
gevestigde namen Duymaer van Twist, Van Goltstein, Nedermeijer van Rosenthal,
Schooneveld en Verweij Mejan, enkele weken met heftige debatten die beslissend zijn voor
het verdere verloop van het parlementaire jaar. Het zijn drie debatten, waarin Thorbecke op
een niet eerder vertoonde manier de discussies beheerst met als belangrijkste doel de
onafhankelijkheid van de Kamer ten opzichte van de regering te forceren. Het is hem er alles
aan gelegen om 1848 te poneren als het begin van een nieuwe era die niet veilig is in handen
van de zittende regering.
(1) De toelating van nieuwe leden
De eerste schermutselingen doen zich voor tijdens het vierdaagse debat over de toelating van
de leden op 15, 16, 19 en 20 februari 1849. Naast de geloofsbrieven onderzoeken de drie
commissies ook de ingekomen adressen over het verloop van de verkiezingen.32 De
problemen zijn het gevolg van de onduidelijke bepalingen in het voorlopig kiesreglement.33
De commissies kiezen voor de makkelijkste weg. In het geval van een ruime provinciale
uitleg van de voorlopige kieswet stemt de commissie in omdat die interpretatie het meest
overeenkomt met de bedoeling van de grondwet. Zijn de Gedeputeerde Staten, zoals in
Zeeland, heel strikt geweest, dan krijgen ze gelijk omdat die uitleg overeenkomt met de letter
van de wet. Zelfs als een commissie het niet met de gang van zaken eens is, accepteert zij de
beslissing van de Staten op grond van artikel 32 van het kiesreglement. De Kamer debatteert
hier uitvoerig over, nadat zij verklaard heeft dat ‘zij die den eed in handen des Konings
32

Alle adressen hebben te maken met de verplichte herstemming in de gevallen waarin geen enkele kandidaat tijdens
de eerste ronde de absolute meerderheid heeft behaald. De drie commissies gaan direct aan de slag: voor donderdag
11 uur moeten zij alle geloofsbrieven en eventuele adressen minutieus onderzoeken en voor eventuele problemen die
opdoemen bij 24 van de 48 nieuw gekozen leden is dat het geval - een oplossing bedenken.
33
Artikel 24 samen met artikel 6 later ingevoegd is de grootste boosdoener. Het bepaalt dat, wanneer niemand de
volstrekte meerderheid heeft gehaald, ‘onmiddellijk voor iedere keuze een dubbeltal opgemaakt [wordt], bestaande
uit de beide personen, die het grootste aantal stemmen hebben verworven (...) Tot de op het dubbeltal gebragte
personen bepaalt zich de keuze der aanwezige kiesgeregtigden’. Wat is nu de bedoeling van de grondwetgever? Moet
de herstemming ‘onmiddellijk’ plaats vinden of is het genoeg dat het dubbeltal nog dezelfde dag vastgesteld wordt?
De volgende vraag is of iedereen mag deelnemen aan de herstemming of alleen degenen die ook tijdens de eerste
ronde gestemd hebben? Artikel 6, dat de onderkiesdistricten regelt, maakt het nog ingewikkelder. De vraag of ook in
de onderkiesdistricten herstemmingen plaats moeten vinden, blijkt moeilijk oplosbaar. Het oplossen van deze vragen
is, op grond van artikel 32 aan ‘Gedeputeerde Staten der onderscheidene provincien (...) overgelaten’, om ‘alle
zoodanige maatregelen te nemen, als tot de rigtige uitvoering van dit voorloopig kiesreglement vereischt worden, en
alle oprijzende geschillen of bezwaren beslissen’. Wat te verwachten is, gebeurt: de verschillende Gedeputeerde
Staten beslissen op gelijke geschillen heel verschillend.
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afgelegd hebben, gepresumeerd (...) wettig gekozen te zijn en te handelen, tot dat het
tegendeel zal zijn gebleken’.34
Het debat draait vooral om de oude vraag of de Kamer bevoegd is om te oordelen over
procedures die elders zijn vastgesteld en gevolgd.35 Van Goltstein kiest voor een bescheiden
rol voor de Tweede Kamer; hij gaat uit van de ‘omnipotente bevoegdheid’ van de
Gedeputeerde Staten in het geval van ingediende klachten. Anderen, met name Thorbecke,
zijn van mening dat ‘de wettigheid dier uitkomst, de wettigheid der gedane verkiezing (...) aan
het oordeel dezer Kamer onderworpen’ is.36
Bij de kwestie van de herstemmingen speelt een soortgelijke tegenstelling. Godefroi en
Thorbecke pleiten voor een zo ruim mogelijke uitleg van de bepalingen. Volgens Godefroi is
‘niets (...) billijker, dan dat alle kiesgeregtigden tot alle stemmingen worden toegelaten’.37
Engelen daarentegen, gesteund door een bijzonder volhardende Van Hasselt, neemt een strikt
standpunt in. Herstemmingen zijn alleen dan geldig als die ‘onmiddellijk in de hoofdplaatsen
der kiesdistricten door de aanwezige kiesgeregtigden zijn gedaan’.38 Sloet tot Oldhuis en Van
Zuylen van Nijevelt mengen zich veelvuldig met een vergelijkbaar standpunt in het debat.
Uiteindelijk worden alle leden toegelaten met uitzondering van Schiffer. Diens verkiezing
roept zoveel vragen op dat Donker Curtius voorstelt om de Kamer eerst te constitueren door
de verkiezing van een voorzitter. De voordracht bestaat uit Van Goltstein, Thorbecke en
Anemaet, waaruit de koning gewoontegetrouw de eerste benoemt.39 Op maandag 19 februari
1849 aanvaardt Van Goltstein met een korte rede het voorzitterschap, waarmee de nieuwe
Kamer een feit is.
Thorbecke is er alles aan gelegen om dat nieuwe begin te onderstrepen. Hij stelt daarom
voor een commissie te benoemen met de opdracht een nieuw reglement van orde te ontwerpen
en een datum vast te stellen voor de verkiezing van de griffier.40 Thorbecke heeft geen enkel
bezwaar tegen de zittende griffier D. Veegens, maar een nieuwe Kamer dient haar eigen
ambtenaren (opnieuw) te kiezen. De symbolische breuk met het verleden is zo ostentatief dat
Schooneveld onmiddellijk reageert:
‘Er is toch geene nieuwe staatsinrigting; en wanneer men nagaat wat er is gebeurd, is er geen
ander stelsel van regering aangenomen, en geene nieuwe maar gewijzigde Grondwet tot stand
gekomen. In die Grondwet wordt uitdrukkelijk bepaald, dat er eene Eerste en Tweede Kamer,
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Handelingen 1849, 7.
Eerdere voorbeelden zijn de toelating van Telting in 1842 en van Faber van Riemsdijk een jaar later, De
Kempenaer in 1844 en Kien in 1845. Elke keer gaat de discussie over de vraag of de interpretatie van de Provinciale
Staten of van de Tweede Kamer bepalend is om vast te stellen of een kandidaat de meerderheid van de stemmen heeft
gekregen.
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Ibidem, 12.
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Ibidem, 14.
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Ibidem, 11.
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De gewoonte om door middel van een plaats op de voordracht een compliment uit te delen, is in ieder geval blijven
bestaan. De derde plaats voor Anemaet is niet meer dan een blijk van waardering aangezien hij als tijdelijke
voorzitter een zwakke indruk maakt.
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Van Baalen e.a., ‘In dienst van de Kamer’, 196.
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even als vroeger, zal zijn: maar omdat nu de wijze van zamenstelling der beide Kamers
veranderd is, kan men nog niet zeggen dat zij opgehouden hebben te bestaan’.41
Er volgt een kort en vinnig debat over de belangrijke continuïteitsvraag tussen Thorbecke,
Van Dam van Isselt en Dullert aan de ene kant en Schooneveld, Donker Curtius, Godefroi,
Nedermeijer van Rosenthal en Van Hall aan de andere.42 Hoe belangrijk het onderwerp ook is,
het belang van de confrontatie is vooral gelegen in de denigrerende manier waarop Thorbecke
Donker Curtius behandelt. De minister is ‘het lid uit Overijssel’ dat direct lik op stuk krijgt.
De Kamer neemt overigens beide voorstellen over: de voorzitter benoemt de commissie en de
(her)verkiezing van de griffier wordt bepaald op de volgende dag, 20 februari 1849.
Op die dag benoemt de Kamer de zittende griffier unaniem en rondt zij het debat over de
toelating van Schiffer af die, na een uitvoerige discussie, met 44 tegen 18 toegelaten wordt als
het 67e lid. Het 68e lid, de Limburger Van Scherpenzeel Heusch, is nooit verschenen.43
Tijdens het debat dient zich een nieuwe generatie actieve Kamerleden aan. Vooral Fokker,
Godefroi, Van Hasselt, Van Nispen van Sevenaer, Poortman, Sloet tot Oldhuis en Van Zuylen
van Nijevelt voeren, naast ervaren Kamerleden als Van Dam van Isselt, Van Goltstein, De
Man, Nedermeijer van Rosenthal en Verweij Mejan, moet grote vrijmoedigheid het woord.
Nog belangrijker is de tegenstelling tussen Thorbecke enerzijds en Donker Curtius en Van
Hall anderzijds. De inzet is de betekenis van 1848: is het een nieuw begin of een fase in de
doorgaande constitutionele ontwikkeling?
(2) Het adres van antwoord
Tijdens het volgende debat op 23 en 24 februari 1849, over het ontwerpadres van antwoord,
beheerst deze vraag de spectaculair verlopende discussies. Het ontwerp is geschreven door
Thorbecke en overgenomen door de commissie die verder bestaat uit Dullert, Jespers, Sloet
tot Oldhuis en Van Zuylen van Nijevelt. Zij mogen af en toe een artikel verdedigen maar als
ze niet duidelijk genoeg zijn, neemt Thorbecke zonder pardon de verdediging over.
Het debat is ongekend spectaculair om meerdere redenen. Allereerst door de dominantie
van Thorbecke die zijn weerga niet kent.44 Hij organiseert de oppositie tegen de regering,
declasseert en denigreert voortdurend minister Donker Curtius (en passant eveneens de
overige ministers) en Van Hall. Daarmee zet hij de verhoudingen in de Kamer op scherp. De
41

Handelingen 1849, 27. Zie ook: De Jong, ‘Conservatieven en ‘1848’’, 40.
Elzinga noemt de herziene grondwet in ‘Betekenis’ een ‘politiek strijddocument’ omdat de nieuwe verhoudingen op
tal van punten nog ingevuld moesten worden. De Kamerleden zijn zich dat van meet af aan terdege bewust, zoals
blijkt uit dit debat.
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In een brief heeft hij geëist dat Nederland de Duitse wetten verbindend verklaart voor Limburg. In 1849 neemt Van
Scherpenzeel Heusch teleurgesteld ontslag als lid van het Frankfurter parlement, Handelingen 1849, 541; Lemmens,
Aan vorst en vaderland gehecht, 123-124; Boogman, Rondom 1848, 111. Turpijn vergist zich als hij schrijft dat,
volgens de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven, ‘baron van Scherpenzeel een Belg was en volgens de
grondwet geen Kamerlid in Nederland kon zijn’. Van Scherpenzeel heeft zijn geloofsbrieven nooit ingestuurd en is
evenmin komen opdagen. Dat hij een Belg zou zijn, is een suggestieve mededeling uit het aangehaalde Algemeen
Handelsblad van 22 februari 1849. Mannen van gezag, 27.
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Zie over Thorbeckes stijl van debatteren onder andere: Te Velde, Stijlen van leiderschap, 23-24; Aerts, Thorbecke
wil het, 392 e.v..
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tweede reden is het vermogen van Groen van Prinsterer om verdeeldheid te zaaien tussen de
Kamer en de regering, maar ook binnen de regering.45 Groen van Prinsterer, opvallend
vriendelijk bejegend door Thorbecke,46 is het op zich eens met de zelfstandige toon van het
stuk, maar hij verwijt de commissie wel gebrek aan eerbied voor de kroon. Dit is een
uitgestoken hand naar Donker Curtius die het stuk wil verwerpen en naar Van Hall die de
tekst te gesloten vindt. De ‘afgevaardigde uit Overijssel, tevens hoofd van een ministerieel
departement’ krijgt van Thorbecke te horen dat ‘wij zijn hier geroepen, niet om van hetgeen
men elders zegt, af te hangen, maar om naar eigen inzicht te beslissen’.47 En Van Hall
verneemt dat het ontwerp inderdaad ‘een gesloten geheel’ is met weinig ruimte voor
amendementen. Al proberen Schooneveld en Duymaer van Twist olie op de golven te werpen,
de toon is gezet. De Kamer twijfelt over zoveel zelfstandigheid. Met een kleine meerderheid
van 34 tegen 31 stemmen aanvaardt zij de algemene strekking van het ontwerpadres.
Groen is daarmee nog niet uitgesproken. Tijdens de behandeling van de paragrafen wil hij
in § 1 de ‘onverwijlde toepassing’ van de nieuwe onderwijsvrijheid, zijn belangrijkste thema,
invoegen.48 Groen spreekt beeldend en noemt treffende voorbeelden van achterstelling van het
bijzonder onderwijs.49 Het inspireert de liberale, katholieke Storm om ook een voorbeeld van
achterstelling te noemen: minister De Kempenaer heeft in de commissie voor het hoger
onderwijs geen enkele katholiek benoemd. De minister reageert bijzonder ontactisch. Hij heeft
alleen gelet op deskundigheid en als hij een katholiek had willen aanwijzen, hij ‘ook de
remonstranten, lutherschen, mennoniten en israëliten niet had mogen uitsluiten’.50 Luyben
reageert onmiddellijk in zelden voorkomende, verbitterde en onparlementaire taal.51 ‘Immers
ik herinnerde mij wat hier vroeger was geschied; ik stelde mij zijne onverdraagzame houding
ten aanzien van de questie van het placet voor den geest, en ik moest het er bijna wel voor
houden dat hij ook in dezen de hoofdbewerker was geweest’.52 Het is de rooms-katholieken
45

Groen van Prinsterer is door velen getypeerd. Niet weinigen hebben daarbij geput uit Pierson, Oudere tijdgenooten,
119-120. Een recente bijdrage is van De Rooy, Ons stipje op de waereldkaart, 88-94. Zie ook: Te Velde, Stijlen van
leiderschap, 34 e.v..
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Thorbecke spreekt Groen aan met: ‘mijn hooggeachte vriend uit de residentie’, maar lang houdt hij dat niet vol. Het
principieel en zeer vasthoudend debatteren van Groen doet Thorbecke nog tijdens het debat verzuchten dat hij hem
niet begrijpt en wel nooit zal begrijpen. Handelingen 1849, 171. Groen en Thorbecke zijn in het verleden goed
bevriend geweest. Volgens Drentje, Thorbecke, 311-318, is rond 1837 het verschil van inzicht over de verhouding
tussen kerk en staat de oorzaak voor de verwijdering en het einde van hun correspondentie.
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De animositeit is opvallend. In dezelfde toespraak wordt Van Nispen van Sevenaer de ‘geachte afgevaardigde uit
Gelderland’ genoemd. Handelingen 1849, 164.
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Zie ook: Kuiper Zelfbeeld, 132-133. Zie voor het begrip soevereiniteit de nog altijd toegankelijke uitleg van Oud,
Constitutioneel recht, 5-7.
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Groen maakt deel uit van de Haagse Réveilkring. Het Réveil is een opwekkingsbeweging binnen en buiten de
Hervormde Kerk die de nadruk legt op ‘authentieke bijbelse spiritualiteit’. Kuiper, Zelfbeeld, 23. De beweging is
sterk gekant tegen het opkomende modernisme in de Hervormde Kerk dat grote invloed heeft op het openbare
onderwijs. Het klassieke standaardwerk is, M.E. Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten,
1815-1865. Zie ook: Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 55 e.v.; Kuiper, De voormannen, 57 e.v.;
Knippenberg, De Religieuze Kaart, 66 e.v.; Fred van Lieburg (red.), Opwekking van de natie. Voor de andere
stromingen in de Hervormde Kerk: J. Vree, De Groninger godgeleerden, en vanzelfsprekend de studie van Rasker.
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Handelingen 1849, 170. Zie ook: Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 115.
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De volgende dag verwijst Lotsy even naar het debat van vrijdag met de mededeling dat hij tegen alle
amendementen zal stemmen omdat die tot harde en bittere woorden leiden. Zulke verwijzingen zijn zeldzaam.
Handelingen 1849, 177.
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Ibidem, 170.
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bittere ernst. Mutsaers, Kamerlid en minister, schendt elke vorm van ministeriële
homogeniteit als hij kortweg zegt, dat het instellen van de commissie ‘het afzonderlijke werk
is geweest van den Minister van Binnenlandsche Zaken, en dat ik uit dien hoofde niet wil
geacht worden solidair te zijn in de verantwoordelijkheid wegens dat werk’.53 Als geen ander
is Groen er in geslaagd de verdeeldheid in de regering aan het licht te brengen. Zijn
amendement, dat mede op voorstel van Storm tot het woord ‘onverwijld’ is teruggebracht,
krijgt een kleine meerderheid van 31 tegen 28 stemmen.
Op 24 februari probeert Donker Curtius tevergeefs de rol van Groen over te nemen. Donker
stelt voor om § 1 zo aan te vullen dat niet ‘Uw Koninklijk woord de hervorming besliste’,
maar dat het is gebeurd ‘in overleg met Staten-Generaal, grondwettig’.54 Donker Curtius wil
bereiken dat de impliciete rol van de staatscommissie als verlengstuk van het koninklijke
woord, wordt verkleind ten gunste van ‘zijn’ regering en de Staten-Generaal. Thorbecke
pareert deze aanval onmiddellijk en effectief. Hij betwijfelt openlijk het grondwettige
fundament van de gang van zaken in 1848. Het was een revolutie, een ‘verandering van
beginselen, die met of zonder verbreking der wettige vormen kan plaats vinden’. De koning
was de sleutelfiguur tijdens de herziening. ‘Ik voor mij’, zo vervolgt Thorbecke, ‘durf niet
verzekeren, dat, zonder dit woord, de herziening der grondwet (...) door de vorige Kamers zou
zijn volbragt’.55 De Kamer verwerpt Donkers amendement met 42 stemmen tegen en 23 voor
(waaronder negen uit de vorige Kamer die hun rol niet veronachtzaamd willen zien).56 Het is
een volgende paragraaf in de discussie over de aard van de grondwetsherziening.
Groen van Prinsterer is nog lang niet uitgesproken. Hij is vooral beducht voor een
bemoeizieke, liberale Kamer. Nadat Van Zuylen van Nijevelt bekwaam de economische
paragraaf heeft verdedigd, stelt Groen tijdens de behandeling van § 4 over het koloniale beleid
voor om de ‘zorgvuldige kennis’ van het koloniale huishouden te vervangen door een veel
afstandelijker formulering. Zijn aanpak is nu al heel kenmerkend. Hij geeft de Kamer en de
regering een lesje staatsrecht, waarmee hij het incident tussen de ministers De Kempenaer en
Mutsaers weer oprakelt. De regering is een vereniging van de meest uitstekende en meest
talentvolle mannen van de dag, op hun beurt omringd door de bekwaamste en
verdienstelijkste personen. Zij vormen een eenheid op grond van een zedelijk beginsel en zij
moeten op grond van hun kennis van zaken de meerderheid in de Kamer proberen te
verkrijgen.57 De Kamer moet zich dus niet te veel bemoeien met het koloniale beleid. Als
vervolgens Donker Curtius de onduidelijke formulering van de ontwerptekst hekelt, ontneemt
Thorbecke Sloet tot Oldhuis de verdediging van de paragraaf en geeft hij zowel Groen als
Donker nul op het rekest. Het amendement krijgt slechts zes voorstemmen. Ook Groens
53
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volgende amendement, met een beschouwing over het Huis van Oranje, de revolutionaire
basis van 1848 en de noodzaak van een homogene regering, lokt een terechtwijzing uit van
Thorbecke: ‘het is uit eene andere gedachte, dan ons ontwerp, voortgevloeid’ en ‘wanneer ik
(...) herhaal, dat ons in zijn amendement, onder zeer onbepaalde uitdrukkingen, een zamenstel
van individuele gevoelens wordt voorgedragen, zeg ik gewis, hetgeen ieder denkt’.58 De
Kamer verwerpt het amendement met 7 tegen 56 stemmen en aanvaardt bijna unaniem het
ontwerpadres met 61 stemmen voor en twee (van Van Randwijck en Sloet tot Oldhuis)
tegen.59
Na dit debat is het duidelijk wie de belangrijkste politieke persoonlijkheden, de nieuwe
prominenten, zijn. Daartoe horen in ieder geval Thorbecke, Groen van Prinsterer, Donker
Curtius, Van Hall en Duymaer van Twist. Verder de nieuwe leden Van Zuylen van Nijevelt,
Poortman en Sloet tot Oldhuis, terwijl de ervaren Van Rijckevorsel zich nog steeds niet van
de wijs laat brengen. Deze prominenten zijn echter in een nieuw krachtenveld
terechtgekomen. Eerder vormde zich tijdens de eerste vergaderingen een gevarieerde kring
van toonaangevende leden die, mede dankzij onderlinge verschillen, met elkaar leiding gaven
aan de debatten en eventuele nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen bespraken en
oplosten. Nu is de Kamer een arena met onbuigzame tegenstanders die elkaar in een
onvoorspelbare discussie bestrijden. De opvallende animositeit van Thorbecke naar Donker
Curtius, het subtiele gestook van Van Hall en het vermogen van Groen om discussies te laten
ontsporen, maken een succesvolle zitting onwaarschijnlijk.
(3) Het reglement van orde
De commissie voor de vernieuwing van het reglement van orde is benoemd op instigatie van
Thorbecke en bestaat uit de kopstukken uit de oude Kamer Duymaer van Twist en
Nedermeijer van Rosenthal, aangevuld met Thorbecke, Backer en Fokker.60 Op 1 maart ligt er
al een ontwerp ter tafel met daarin het recht van amendement en, als de klaroenstoot van de
nieuwe, onafhankelijke Kamer, de zelfstandige rapporteurs. In 1845 zijn die rapporteurs al
voorgesteld, maar toen durfde de Kamer het experiment niet aan, mede na een aperte
afwijzing door de regering. Nu twijfelt de Kamer opnieuw over het stelsel en is de regering er
in de persoon van De Kempenaer weer tegen, maar anders dan vier jaar geleden, leidt dat niet
tot volgzaamheid maar tot ongekend harde botsingen.61 Het debat duurt acht lange dagen,62
waarin de belangrijkste onderliggende vraag is hoe ver de Kamer durft te gaan in haar
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Ibidem, 191.
Van Welderen Rengers, liberaal Kamerlid in de jaren tachtig en negentig, vindt in zijn Schets, 11, dat het adres
‘zich door vorm zoowel als door inhoud gunstig onderscheidde boven de latere van het parlement uitgegane
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De opvallendste afwezige is Van Goltstein, de onvermoeibare voorvechter voor de zuivere constitutionele
verhoudingen. Hij heeft op 19 februari het voorzitterschap aanvaard, zodat hij wel de commissie mag benoemen,
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De commissie van rapporteurs schrijft in haar verslag dat de meerderheid de zelfstandige rapporteurs onraadzaam
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emancipatie ten opzichte van de regering. Het draait om de vraag of een oude of een nieuwe
Kamer een vernieuwd of een nieuw reglement nodig heeft. Het wordt uiteindelijk een
vernieuwde versie, aangezien de Kamer de zelfstandige rapporteurs na een heftige discussie
uit het voorstel schrapt. Het debat is een voortdurende competentiestrijd van Thorbecke en
Van Hall c.s tegen de commissie en de regering, waarin tegenstanders elkaar niet sparen. Het
verloop is boeiend en onvoorspelbaar; Van Goltstein heeft af en toe de grootste moeite om de
discussie in goede banen te leiden.
Het debat begint met een eerste schermutseling en een overwinning voor Van Hall die zijn
voorstel aanvaard ziet om uit te gaan van het oorspronkelijke reglement met de nota van
wijzigingen in plaats van het nieuwe concept-reglement. Het lijkt een triviaal verschil, maar
nu kan Van Hall elke keer als hem dat uitkomt, teruggrijpen op het oude reglement.
De grote krachtmeting over de bevoegdheden van de Kamer speelt zich af tijdens de soms
chaotisch verlopende behandeling van de hoofdstukken twee en zes. In hoofdstuk II stelt de
commissie voor dat de Kamer niet alleen de griffier en de commies-griffier benoemt, maar
ook de ambtenaren ter griffie.63 Dit stuit op heftige weerstand van de regering, casu quo
Donker Curtius die dit zien als een greep in de bevoegdheden van de uitvoerende macht. De
minister krijgt de steun van Van Dam van Isselt, die het commissievoorstel niet begrijpt, en
van Van Hall, Duymaer van Twist en Groen van Prinsterer. Het gaat er ongemeen hard en
rommelig aan toe. Van Dam dient een amendement in, waarin de Kamer afziet van het
benoemingsrecht, dat hij later weer intrekt. Dat lijdt tot grote onduidelijkheid tijdens de
stemmingen, waarop Van Dam het alsnog in stemming brengt. Als de voorzitter de uitslag
bekend wil maken, staat echter het oudste lid Anemaet op en zegt dat hij zich vergist heeft; hij
is niet voor maar tegen het voorstel.64 Daarop concludeert Van Goltstein dat het amendement
met 29 tegen 31 stemmen verworpen is. Er ontstaat meteen een korte, felle woordenwisseling
omdat Storm van ‘s Gravesande en Schooneveld zich met klem verzetten tegen deze gang van
zaken, terwijl Thorbecke, Costerus, Boreel, De Man en Van Zuylen van Nijevelt het voorval
vergoelijken.65 In ieder geval krabbelt de voorzitter terug en deelt hij mee dat door stakende
stemmen de nieuwe stemming uitgesteld wordt tot de volgende vergadering op 20 april 1849.
Tijdens het vervolg van het debat gaat het er zo hard aan toe dat
Nedermeijer van Rosenthal, die als commissievoorzitter nauwelijks aan het woord kan
komen, de Kamer kapittelt vanwege de onaangename sfeer. Poortman vat het uiteindelijke
Kamerstandpunt kernachtig samen in zijn uitspraak dat de benoeming van de griffier geen
gunst is, maar een oorspronkelijk recht dat eindelijk erkend is en de hele griffie omvat.
Uiteindelijk verwerpt de Kamer alle ingediende amendementen, te beginnen met het
voorstel van Van Dam van Isselt (nu met 29 stemmen voor en 32 tegen) en aanvaardt zij
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hoofdstuk II met 36 stemmen voor en 25 tegen.66 De uitslag is een regelrechte overwinning
voor Thorbecke. Anders dan in 1845 legt de Kamer nu een klemmend advies van de regering
met een ruime meerderheid naast zich neer.
De eigenlijke strijd over de zelfstandigheid van de Kamer vindt plaats tijden de
behandeling van hoofdstuk VI dat het onderzoek van ingekomen wetsontwerpen regelt. In het
commissievoorstel krijgen de zelfstandige rapporteurs de hoofdrol toebedeeld. Het voorstel
wordt van drie kanten fel bestreden.
Van Dam van Isselt stelt, met Boxman, De Man en anderen, de grote waarde van het
gemeen overleg op de voorgrond. Dat is ‘het grootste bevorderingsmiddel tot het vruchtdragende van de gezamenlijke werkzaamheden van Regering en Vertegenwoordigers’.67
Verder vrezen deze sprekers een al te grote zelfstandigheid van de rapporteurs. Van Zuylen
van Nijevelt weet hier namens de commissie wel raad mee. Het bewieroken van het gemeen
overleg is niet meer dan een holle frase omdat de Kamer in haar jarenlang streven naar het
recht van amendement het tegendeel verlangde.
‘Ik herinner slechts dat de mogelijkheid om veranderingen te provoceren, om te dien einde in
onderhandeling met de Regering te treden, altijd voor de Kamer heeft bestaan, maar dat juist
die onderhandelingen, die dwang tot overleg de begeerte deed ontstaan tot de verkrijging van
het regt van amendement, dat is het regt om zonder overleg veranderingen te maken.’68
Het spookbeeld van eigenmachtig opererende rapporteurs is een redenering waarin de pot de
ketel verwijt dat hij zwart ziet. ‘Werpt slechts een blik terug op de vroegere Kamer en zegt
mij of niet daar in den regel, de zaken door een tien- of twaalftal leden werden behandeld en
beslist’.
Groen van Prinsterer bestrijdt de zelfstandige rapporteurs geen gezuiverd, maar een
‘zuiverend orgaan’ in een fundamenteel en bij vlagen geestig betoog van een totaal andere
kant. Hij voorziet dat de zelfstandige rapporteurs het geluid van de minderheden systematisch
zullen weren uit hun verslagen. Dat is een regelrechte ontkenning van het bestaan van
politieke partijen die Groen een noodzakelijk en onmisbaar onderdeel van de constitutionele
regeringsvorm acht: ‘daarenboven behooren, ook in den normalen toestand, partijen
(systematische verscheidenheid van politieke beschouwing) onder de eigenaardigheden van
een constitutionneel Rijk. Partijen dus zullen ook in deze Vergadering worden gehoord’.69
De Kempenaer valt het voorstel aan als minister. Hij verwijt de commissie eerst de
belangen van de regering volledig op te offeren aan die van de Kamer. Die reserveert voor
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Tegen hoofdstuk II stemmen Albarda, Borret, Bots, Boxman, Costerus, Dirks, Donker Curtius, Van Doorn,
Engelen, Van Hasselt, Van Heiden Reinestein, De Lom de Berg, Lotsy, Van Nispen van Sevenaer en Scheltinga
Winterberg en tien herkozen leden Van Heloma, Luijben, De Man, De Monchy, Mutsaers, Van Naamen, Van
Rijckevorsel, Schooneveld, Slicher van Domburg en Smit.
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Uitspraak van Boxman, Handelingen 1849, 306.
68
Ibidem, 305. Vindplaats geldt ook voor het volgende citaat.
69
Ibidem, 338. Zie ook: Groen van Prinsterer, Grondwetsherziening en Eensgezindheid, 124-126; Lammers, De
Kroon, 40 en, meer recent, Eskes, ‘De Nederlandse houding’, 77-78.
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zichzelf een lange voorbereidingstijd, terwijl de regering drie dagen krijgt om de rapporten te
bestuderen, daarover een standpunt in te nemen en dat te verdedigen in de plenaire
vergadering. Daarmee maakt de Kamer ‘zich geheel meester (...) van de voordragt der
Regering; en aan deze de verbetering onmogelijk, de verdediging hoogst moeijelijk te
maken’.70 De voormalige negenman bezingt tot slot de zegeningen van het gemeen overleg en
hij verwijt de voorzitter van de commissie, Nedermeijer van Rosenthal, op dit punt een draai
van 180 graden.71
De eerste verdediger van het voorstel is vanzelfsprekend Nedermeijer van Rosenthal. Eerst
verwerpt hij Groens partijen in een typerende, barokke zin: Neen geen partijen hier, en
zoolang er adem in deze longen zal zijn, zal ik mijne stem er tegen verheffen (...) ik
verafschuw alle partijschappen en zal ze verafschuwen tot mijn laatste levensvonk!’72 Dan is
het de beurt aan minister De Kempenaer die hij op een neerbuigende manier verwijt dat ook
zijn mening wel heel erg veranderd is. Het antwoord komt onmiddellijk: ‘Mijne Heeren! Ik
ben aangevallen in mijne betrekking, en in mijn persoon’!73 De Kempenaer toont zich
persoonlijk gegriefd, noemt de aanval ronduit onedelmoedig en citeert veelvuldig uit het
verslag van 1844 om aan te tonen dat de commissie van toen wel degelijk het gemeen overleg
voorstond in tegenstelling tot de huidige. Wie is er nu veranderd? ‘Of de redenaar, dien ik
beantwoorde, lange jaren mijnen vriend noemde, en ook nu nog, niettegenstaande dezen
aanval, dien naam blijf geven; of ik?’ Hoewel Nedermeijer van Rosenthal ‘de gulle erkentenis
[wil] doen, dat hij geene banale beschuldiging heeft willen in het midden brengen’, verwijt hij
de minister toch als bewindsman een andere kleur aangenomen te hebben.74 Het lukt de
tweede woordvoerder van de commissie, Duymaer van Twist, om door een weloverwogen en
zakelijke verdediging de gemoederen weer te doen bedaren. De volgende dag verdedigen
achtereenvolgens Poortman en Thorbecke helder en zakelijk het stelsel van zelfstandige
rapporteurs en leest Thorbecke twee sprekers afzonderlijk de les. Scherp, geestig en met een
volkomen gevoel voor eigenwaarde ontrafelt hij de repliek van ‘zijn hooggeachten vriend’
Groen over de individualiteit van het adres van antwoord.
‘Nu moet ik opmerken, dat niet alle individuele opinien op ééne lijn behooren te worden
geplaatst. Wanneer eene individuele opinie valt in den grondtoon des tijds (...), zij zal die van
velen, ja van allen kunnen worden. Maar er zijn ook individuele opinien, (...) die, zonder een
element des tijds te zijn, zich om alle elementen van den tijd heenslingeren en daardoor eene
vastheid zoeken welke zij in zichzelven niet bezitten’.75
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Handelingen 1849, 312. Vindplaats geldt ook voor het volgende citaat.
De Kempenaar doet dit aan de hand van een lang citaat uit een rapport met aanbevelingen voor de Kamer om het
overleg met de minister goed te regelen. Die commissie bestond uit Van Goltstein, Schooneveld, Nedermeijer van
Rosenthal, Luzac en Gevers van Endegeest.
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Ibidem, 346.
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Ibidem, 347. Deze vindplaats geldt ook voor het volgende citaat.
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Ibidem, 348.
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De Kempenaer, een ‘oude bondgenoot’ en geen vriend, declasseert hij omdat die ‘onder de
gegeven omstandigheden met de verandering van stand en betrekking des persoons’ van
mening is veranderd. De Kempenaer, hoewel gekrenkt, reageert vooral zakelijk door het
standpunt van de regering kort samen te vatten. Zo niet Groen die ‘heeft gevraagd te spreken
onmiddellijk na het lid uit Leyden, niet omdat hij diens redevoering terstond wilde
beantwoorden; neen, want de redevoeringen van dat lid zijn niet van dien aard, dat de spreker
die gaarne en bij voorkeur onmiddellijk beantwoordt’.76 Zwijgen is nu onmogelijk. Op zijn
onnavolgbare manier steekt Groen de draak met Thorbeckes grondtoon en vooral met de
zelfstandige rapporteurs die hij vergelijkt met de staatscommissie van 1848 die het voorstel
van de Kamer heeft gezuiverd tot geheel nieuw ontwerp. Voor bezorgde en sceptische
Kamerleden maakt Groen de bezwaren tegen de zelfstandige rapporteurs wel heel herkenbaar.
Na zoveel tegenstand is het niet verwonderlijk dat de Kamer de artikelen 77a tot 77e, met
de zelfstandige rapporteurs, met 25 tegen 39 stemmen verwerpt. De commissie reageert direct
met een discutabel besluit zonder precedent: voorzitter Nedermeijer van Rosenthal deelt mee
dat zij met onmiddellijke ingang aftreedt. Op voorstel van Schooneveld, tegenstander van dit
soort ongebruikelijk en riskant gedrag, schorst de voorzitter de vergadering voor nader
overleg. De schorsing heeft gedeeltelijk het gewenste effect: de volgende morgen deelt de
voorzitter de Kamer mee dat de commissie haar werkzaamheden zal voortzetten maar dat zij
niet zal deelnemen aan de beraadslaging over de rest van hoofdstuk VI. Het wordt een
merkwaardige vertoning. Zodra de artikelen 78 tot 84 aan de orde komen, zwijgen alle
commissieleden en hun belangrijkste medestanders om vervolgens tegen alle artikelen te
stemmen. Opnieuw neemt Schooneveld het woord om zijn medeleden ernstig te
waarschuwen. Hij spreekt van een ‘noodlottig antecedent’ dat heel schadelijk zal zijn voor de
werking van het recht van amendement. Als iedere ‘minoriteit’ tegen gaat stemmen als haar
stelsel geen meerderheid krijgt, komt er geen fatsoenlijke wet meer tot stand. ‘Ik geloof dat,
als zij voortgaan met hunne handelwijze, dit zeer nadeelig zal werken; want altijd zal men
wijzen op dit antecedent, dat hier een stelsel is verworpen, en dat men daarom tegen alle
andere heeft gestemd’.77 Schooneveld fungeert als het parlementaire geweten bij uitstek; de
liberalen, casu quo hun leider Thorbecke, zwijgen in alle talen.78
Voordat hoofdstuk VI als geheel in stemming komt, botsen Thorbecke en Donker Curtius
opnieuw. Kamerlid-minister Mutsaers verzoekt als Kamerlid voor de regering hetzelfde recht
van uitstel van behandeling van ingediende amendementen als de Kamer voor zichzelf

besproken in het overleg dat de liberalen regelmatig met elkaar hebben. Zijlker verwijst er regelmatig naar.
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Handelingen 1849, 361. Op 15 mei gaat Groen verder in op de rede van Thorbecke. Veel later, tijdens het debat
over de gemeentewet op 27 mei 1851, komt Groen van Prinsterer er nog een keer op terug. Voor de Kamer zijn dit
ongeëvenaarde hoogtepunten in de vaak heftige en bittere debatten. Aerts is dan ook in zijn ‘Emotie in de politiek’,
18, te zuinig als hij constateert dat ‘politiek nuchter opgevat [werd] als bestuur en als toegepast staatsrecht’. Zie ook:
Te Velde, ‘Het feest van de democratie’, 16 e.v..
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Handelingen 1849, 375.
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De weergave van Turpijn, Mannen van gezag, 36, is wel heel summier. Het feit dat, zoals hierboven al gemeld is,
de zelfstandige rapporteurs al in 1845 uitvoerig zijn besproken, komt niet aan de orde en de tegenstand is veel breder
dan de vrees van ‘zwijgzame leden’ die ‘onder zelfstandige rapporteurs nog minder te zeggen’ krijgen. De zonder
meer aanvechtbare reactie van de commissie onder leiding van Thorbecke blijft ook achterwege.
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bedacht heeft. In het gekibbel dat daarover ontstaat, ondersteunt Donker Curtius nogmaals het
verzoek van Mutsaers. Het komt hem weer op een scherpe reprimande van Thorbecke te
staan. De regering ‘heeft hier te lande de bevoegdheid niet, de Vergadering te adjourneren of
prorogeren: de Kamer is meesteresse om de orde harer werkzaamheden te regelen, en moet het
blijven’.79 De Kamer aanvaardt hoofdstuk VI uiteindelijk met 38 stemmen voor en 20 tegen.
Donker Curtius is inmiddels de bête noire van de Kamer. Tijdens de behandeling van de
paragraaf over het recht van initiatief stelt Van Zuylen van Nijevelt voor om die procedure te
vereenvoudigen vanwege ‘het gebrekkig en onvolledige (...) der wets-ontwerpen die ons
worden aangeboden.’ Volgens de spreker beantwoordt de regering eventuele opmerkingen
met ‘scherpen, bitsen toon’.80 Donker Curtius is gekrenkt en reageert navenant: ‘ware het niet
dat dezelfde scherpheid en aanmatigende toon, waarin thans gesproken is, doorstraalt in de
opmerkingen die wij in de verslagen der afdeelingen gevonden hebben, waarin wij met groote
scherpheid onze ontwerpen beoordeeld zagen’.81 Opnieuw is het Duymaer van Twist die de
zaak sust door met een inhoudelijk bijdrage terug te keren tot de zaak zelf. Met 51 tegen 5
stemmen keurt de Kamer het hoofdstuk goed. De overige stemmingen leveren geen
problemen op,82 waarna de voorzitter het nieuwe reglement vanaf heden in werking verklaart.
Deze mijlpaal vergt in ieder geval één belangrijk slachtoffer. Van Dam van Isselt is zo
teleurgesteld over de gang van zaken dat hij al op 3 mei 1849 zijn ontslag neemt.83 De Kamer
is niet langer het welwillende platform waar hij graag spontane en regelmatig gewaardeerde
redevoeringen hield. Bovendien hebben de liberalen, waarmee hij zich zo graag afficheert,
onder het dwingende en confronterende leiderschap van Thorbecke, geen boodschap aan zijn
onvoorspelbare koerswendingen die hem, in hun ogen, regelmatig doet heulen met de
regering. Van Dam van Isselt is het slachtoffer van een nieuwe, onverwachte polarisatie,
waartegen hij in zijn afscheidsrede ernstig waarschuwt.84
‘Er bestaan in ons vaderland twee partijen, de eene van vooruitgang, die op de baan der
vrijheid en ontwikkeling te ver wil gaan, de andere welke men te regt die van achteruitgang
kan noemen. Geen dezer partijen kan ik in deze Vergadering vertegenwoordigen, en God geve

79

Handelingen 1849, 380. Beide uitdrukkingen betekenen verschuiven, verdagen of voor een andere rechter brengen.
Ibidem, 385.
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dat geen van beide hier de bovenhand bekome, want de overwinning van ééne zou tot onheil
van het Vaderland strekken’.85
De voorspelling van Van Dam komt niet uit. Geen enkele partij weet de ‘bovenhand’ te
krijgen, evenmin trekken zijn collega’s zich iets aan van de waarschuwing. De Kamer blijft
een verdeeld huis dat alleen in de bestrijding van het ministerie Donker Curtius - De
Kempenaer af en toe een tijdelijke eenheid weet te bereiken.
De Tweede Kamer heeft een nieuw reglement van orde dat, naar de bedoeling van de
commissie, de kroon had moeten worden van de nieuwe Kamer. Het herziene reglement
verschilt uiteindelijk slechts ten aanzien van het recht van amendement wezenlijk van de
versie uit 1846. De prijs die de Kamer voor het vernieuwde reglement betaalt, is hoog. In de
eerste plaats is de verdeeldheid in de Kamer heel groot. Thorbecke heeft, in zijn poging de
Kamer tot de grote tegenspeler van de regering te maken, zijn hand overspeeld en Van Hall en
Donker Curtius tot onverzoenlijke vijanden gemaakt. In de tweede plaats lijdt het Kamerwerk
onder de sterk gepolariseerde verhoudingen. De concrete invloed van de prominenten staat of
valt met het gezag dat de anderen hun toekennen. Het op de spits drijven van tegenstellingen,
waar Groen en Thorbecke grootmeesters in zijn, is alleen maar geschikt om besluiten of
wetten te blokkeren, niet voor het bereiken van compromissen. Het zijn vooral Schooneveld,
Verweij Mejan, De Man en Duymaer van Twist die met hun matigend optreden de voortgang
van het debat mogelijk maken. In de derde plaats heeft de samenwerking met de regering de
grootste averij opgelopen. Thorbecke heeft de oorlog verklaard aan de zittende regering en
zijn trouwe volgelingen Van der Linden en Van Zuylen van Nijevelt volgen hem daarin
onvoorwaardelijk. Zij krijgen in die strijd bij verschillende onderwerpen steun van belangrijke
gelegenheidsbondgenoten als Van Hall en de antirevolutionairen. Als het erop aan komt, dat is
bij controversiële onderwerpen steeds het geval, heeft de regering geen schijn van kans.
b Hoe breng je een minister ten val?
De eerste debatten van deze zitting hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat de minister
van Justitie Donker Curtius de kwade genius is bij de liberalen en bij Van Hall. Dit
‘monsterverbond’ heeft drie debatten nodig om de minister tot aftreden te dwingen. Het is een
ontluisterende ervaring voor iemand die een half jaar eerder met de afkondiging van de
nieuwe grondwet zijn grootste triomf beleefde. De drie cruciale debatten vinden plaats in mei
1849 en betreffen de ontwerpen op de bezuiniging in de rechtspraak, het recht van vereniging
en vergadering en de ministeriële verantwoordelijkheid.
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Van Hogendorp.
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(1) De bezuiniging in de rechtspraak
Tijdens de grondwetsherziening is de leus ‘bezuiniging door vereenvoudiging!’ bijzonder
populair.86 Het maakt niet uit of de vooraanstaande Kamerleden Van Rijckevorsel en Duymaer
van Twist waarschuwen tegen onrealistische verwachtingen, vooral de liberalen en minister
Donker Curtius zijn ervan overtuigd. De minister presenteert al op 13 november 1848 een
omvangrijk bezuinigingsprogramma dat ettelijke miljoenen op moet leveren. Aansluitend
dient hij een ontwerp in op versobering van de rechtspraak dat de oude Kamer met 29
stemmen voor en 14 tegen goedkeurt. Het ontwerp lijdt alsnog schipbreuk in de Eerste Kamer.
In mei 1849 buigt de Kamer zich over een iets aangepaste versie met grotendeels dezelfde
voorstellen: vermindering van raadsheren bij cassatiezaken van de Hoge Raad en de
provinciale gerechtshoven en het onvervuld laten van vacatures bij de hoven en
arrondissementsrechtbanken; goed voor een jaarlijkse bezuiniging van ƒ 64.000. De
commissie van rapporteurs met vier nieuwe leden komt met oude bezwaren.87 Het ontwerp is
in strijd met ‘een der voornaamste grondslagen van de tegenwoordige regterlijke organisatie
de bepaling van het getal regters’.88
De algemene beraadslaging begint op 5 mei 1849 nog redelijk ontspannen. Van Voorst,
Kamerlid én rechter in Haarlem, houdt zijn medeleden een kritische spiegel voor:
‘Men is in Nederland niet gewoon zich te overhaasten, wanneer het de afschaffing geldt van
misbruiken; vooral niet [als er] zoovele ambtenaren, die door eenen voorgestelden maatregel,
waarvan men de noodzakelijkheid niet durft ontkennen, zoo het heet, aan den dijk zullen
gejaagd worden!89
Dat verandert totaal als Van Hall op maandag 7 mei het mes in het ontwerp zet met de
evidente bedoeling de minister een zo groot mogelijke slag toe te brengen. De bezuinigingen,
door de minister zwaar overdreven, leveren niet meer op dan ƒ 4000 per jaar en daar wordt het
hele rechtssysteem aan opgeofferd. Laat de minister een voorbeeld nemen aan hem als
minister van Financiën. In zijn tijd hield men meer van handelen dan van schitteren, men
bezuinigde meer dan dat men sprak van bezuinigingen. Van der Linden maakt het zo mogelijk
nog bonter door Donkers bezuinigingen te bestempelen als een afbraakpoging die typisch is
voor het behoud. De minister is boos maar hij verdedigt zijn ontwerp sterk. Het pleiten voor
veel rechters, zo beklemtoont Donker Curtius, komt voort uit de rechtsopvatting van de
86

De Arnhemsche Courant heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. In december 1848 publiceert de krant een serie
artikelen over dit thema waarin dit adagium luidkeels uitgedragen wordt.
87
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‘bezuiniging door vereenvoudiging’. Ibidem, 434. Zie ook: Jonckbloet, Theokratie en Grondwet, 8-18.

293

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

‘intieme convictie’ waarin veel rechters in hun geweten overtuigd moeten zijn. In Nederland
wordt echter rechtgesproken op grond van bewijs en daarvoor zijn minder rechters nodig
omdat zij uitsluitend de eisen van het bewijs moeten toepassen. Van Hall, die weet dat de
minister makkelijk uit te dagen is, houdt aan. Het is niet zijn bedoeling ‘om door het wetsontwerp heen de minister zelven te treffen. Hij zou het wets-ontwerp niet de schande willen
aandoen, om het voor zoo luchtig te houden, dat men er door heen kan zien’.90 Godefroi voert
te goeder trouw de druk verder op. Hij dient een amendement in om artikel 1, de vermindering
van het aantal raadsheren bij cassatiezaken bij de Hoge Raad, te laten vervallen. Ondanks
pogingen van Schooneveld om de angel uit het amendement te halen en de minister te
kalmeren, is die niet meer te stuiten. ‘Het is daarom, dat ik van de aanneming van dit artikel
mijn aanblijven als Minister in positie afhankelijk maak’. Donker staat voor deze pijler van
zijn ontwerp. ‘Het amendement berust op een principe dat ik niet kan toegeven, en over
beginselen transigeer ik niet, op het principe dat bij de regtspraak in cassatie meer regters
noodig zijn’.91 Van der Linden weet zelfs een tussenvoorstel van Poortman te blokkeren; de
kans op een nederlaag van de minister mag niet ingevaar komen. Het lukt deze keer niet, de
Kamer verwerpt het amendement met 24 stemmen voor en 38 tegen. De behandeling van de
overige artikelen is na deze krachtmeting nog maar bijzaak. Het ontwerp krijgt uiteindelijk
een meerderheid van 46 tegen 15 stemmen.
Dit debat heeft weinig van doen met een nieuwe grondwettelijke verhouding tussen Kamer
en regering. Het gaat alleen maar om een poging de minister een nederlaag toe te brengen.
Van Hall is een pur sang vertegenwoordiger van het verleden, Van der Linden is een liberale
spreekbuis en de argumenten komen uit de oude doos van de zorgvuldige juridische
procedures of de bescherming van de eigen stand.
(2) Het recht van vereniging en vergadering
Op 15 en 16 mei 1849 behandelt de Tweede Kamer het ontwerp op de uitoefening van het
recht van vereniging en vergadering. Vanaf het begin ziet het er slecht uit voor het
controversiële voorstel van de regering. Tijdens het debat vat Engelen de verdediging door
minister Donker Curtius treffend samen: ‘Niet dat ik ontkennen wil, dat die verdediging met
talent geschied is, en dat zij te meer te waarderen is, omdat zij ten koste gelegd werd aan eene
hopeloze zaak’.92
Al tijdens de grondwetsherziening is er veel te doen over de vrijheid van vereniging en
vergadering. Het recht is een onmiskenbaar liberaal adagium dat echter bij gematigde en
overtuigde conservatieven moeilijk ligt. Zij hebben een sceptische kijk op het volk dat in hun
ogen wispelturig en makkelijk te misleiden is. In 1847 verwerpen zij Boek II van het Wetboek
van Strafrecht omdat het recht van placet ontbreekt en tijdens de herziening van de grondwet
90
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dwingt deze groep de regering de aanvulling af dat de wet de uitoefening van dat recht in het
belang der openbare orde regelt en beperkt. De conservatieven zijn daarmee voorstanders van
preventief toezicht dat de overheid de bevoegdheid geeft vooraf in te grijpen. De liberalen
daarentegen hebben er geen bezwaar tegen dat de staat ingrijpt, maar alleen als de wet
overtreden wordt; het repressieve stelsel. Voorafgaande toetsing wijzen zij principieel af. Dit
is niet het enige discussiepunt; ook over de vraag wat onder een vereniging en een vergadering
verstaan moet worden, bestaat veel verschil van mening. De een stelt dat het uitsluitend
politieke bijeenkomsten betreft, terwijl anderen, waaronder de minister, de wet toe willen
passen op een veel breder spectrum van ‘zedelijke lichamen’ en bijeenkomsten.
En dan is daar ook nog Groen van Prinsterer, een politieke solist met een minimale
aanhang in de Kamer maar een groot spreker en een onnavolgbare en onbuigzame bestrijder
van staatsbevoogding van godsdienstige gezindheden en hun activiteiten. Voor Groen is het
ontwerp een licht gefatsoeneerde versie van artikel 291 van de oude Code pénal dat de
pesterijen en vervolgingen van zijn geestverwanten, de afgescheidenen, in de jaren dertig en
veertig mogelijk gemaakt heeft. Het ontwerp is in zijn ogen typerend voor het patriarchaalliberale beleid van het kabinet Donker Curtius - De Kempenaer.
Hoewel de commissie van rapporteurs oordeelt dat ‘de algemeene indruk van het ontwerp
(...) in hooge mate ongunstig’ is,93 is het ontwerp volgens de prominent Schooneveld niet
kansloos. De gebreken, die hij erkent, zijn met het recht van amendement zonder veel moeite
te verhelpen. Die kans krijgt het ontwerp niet door het uitgesproken negatieve oordeel van de
commissie van rapporteurs.
Groen, één van de rapporteurs, is de eerste en met afstand de belangrijkste en gevaarlijkste
spreker tijdens het debat. Hij bestrijdt het ontwerp door eerst de rapporteurs te verdedigen
tegenover het bitse antwoord van de minister en vervolgens het hart van het ontwerp, artikel 6,
als een reactionaire bepaling te bestrijden. Dat artikel eist dat alle openbare bijeenkomsten
binnen gebouwen uiterlijk drie dagen tevoren gemeld moeten worden met het verzoek om
autorisatie door het plaatselijk bestuur. Dit artikel is volgens Groen erger dan het veelvuldig
misbruikte artikel 291 van de Code pénal. De mogelijkheid tegen een beslissing in beroep te
gaan, is een illusie, zoals in 1848 gebleken is bij de stichting van een bijzondere school in Den
Haag. ‘Om eene school in ’s-Gravenhage te vestigen, is er eene Parijsche, eene Europesche
omwenteling nodig geweest. Dergelijke heroïke middelen (...) [zijn] niet wenschelijk’.94
Groen besteedt de rest van zijn betoog aan het legitimeren van de antirevolutionairen en het
op de hak nemen van de liberalen. Als kapstok fungeert de partijindeling van Van Dam van
Isselt die veel indruk gemaakt heeft. Naast de twee partijen van Van Dam en de derde,
grondwetsgezinde, van Wichers, plaatst Groen de antirevolutionairen als vierde, authentieke
stroming. Het is ‘de godsdienstige partij welke behoorlijke handhaving van de rechten der
hervormde gezindheid begeert en die tevens tot de internationale partij behoort, die zich richt
93

Ibidem, 252. De commissie van rapporteurs bestaat uit Dullert, Groen van Prinsterer, De Man, Van Naamen en
Thorbecke. Zij is niet van zins om dit oordeel, ondanks een uitvoerige memorie van beantwoording, te herzien.
Gezien de samenstelling is dat niet heel verwonderlijk.
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Handelingen 1849, 461. Zie voor de gang van zaken rond de Haagse school: J. Kuiper, Geschiedenis, 79 e.v..
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tegen de beginselen die de laatste 60 jaar zijn gevolgd’.95 Dan krijgen de liberalen ervan langs.
Het is één partij met twee kopstukken, Donker Curtius en Thorbecke, die beweren in de
grondtoon van de tijd te staan. Zij hebben ons te zamen een heerlijk uitzigt op het regt van
vergadering geopend’. De een komt met een ‘uitermate beperkend onderwerp’, de ander
behoort tot de oppositie.96 Groen sluit af met een vernietigend oordeel over het ministerie dat
een reactionair ontwerp verdedigt.
Donker Curtius beseft terdege dat deze kwalificatie fataal is voor zijn ontwerp. Uitvoerig
verdedigt hij de wet die alleen maar regelt wat de grondwet voorschrijft. Hij somt op: alleen
verenigingen van meer dan 30 personen die naar buiten werken, hebben autorisatie nodig,
vergaderingen binnen muren, zonder oproep zijn helemaal vrij en van openbare
bijeenkomsten hoeft alleen een kennisgeving gedaan te worden. Dit kan, volgens de minister,
onmogelijk reactionair genoemd worden, zeker niet gezien de beroepsmogelijkheden die er
zijn.
De volgende dag schaart eerst Van Hall, die ondanks zijn soms controversiële optreden
over veel gezag beschikt, zich met twee bezwaren achter de bestrijders van het ontwerp. Het
ontwerp gaat aan de ene kant te ver, het omvat alle mogelijke verenigingen en dus ook de
kerken, en het gaat aan de andere kant niet ver genoeg, omdat het niet voorziet in
maatregelen als een vereniging op den duur kwade bedoelingen blijkt te hebben. Later op de
dag volgt Thorbecke die in een koele en compacte analyse het voorstel verwerpt en daarbij
niet vergeet, met enige genegenheid, Groen te typeren als
‘de gevaarlijkste aller redenaars; niet alleen vanwege het genoegen waarmede men mijn
vriend hoort, (...) maar van wege het verwonderlijk talent van mijn vriend om bij de
behandeling eener stoffe dingen te zeggen, dingen die er vreemd aan zijn, en dat met de meest
verrassende overgangen, telkens keerende, in en buiten de orde te wezen.97
Met een dergelijke typering is het overbodig om verder nog in te gaan op Groens kritiek. Dat
geldt niet voor het wetsontwerp. Thorbecke legt eerst uit dat de beperking alleen bedoeld is
voor uitzonderlijke situaties. De noodzaak voor generiek preventief toezicht, zoals het
ontwerp voorstelt, is dus overbodig. Verder zijn de artikelen over het recht van vereniging
incompleet en die over het recht van vergadering stimuleren geheime genootschappen.
Thorbecke vat zijn volledige afkeuring samen in het voorstel om na de algemene
beraadslaging direct over het hele ontwerp te stemmen. Thorbecke opereert niet alleen uiterst
effectief, hij is ook meedogenloos. Aan het eind van de dag wil de voorzitter de vergadering
95

Handelingen 1849, 462. De centrale rol van de beginselen is de essentie van Groens denken. Zie hiervoor zijn
Ongeloof en Revolutie en Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, beide uit 1847. Van Essen, Een ziel van
vuur, 79-81; Kuiper, ‘Geen muziek om van het blad te zingen’, 114 e.v.; Zelfbeeld, 40 e.v. en ‘Voorbeeld, 111 e.v.;
Van Deursen, ‘Antirevolutionaire richting’, 16 e.v.. Groen geldt als eerste antirevolutionaire vertegenwoordiger in de
Tweede Kamer. Sympathisanten waren er al eerder, zoals Hoffmann en Boreel van Hogelanden die in 1845 en 1846
de voorlezing van Ongeloof en Revolutie bijgewoond hebben. De Gaay Fortman, ‘ Mackay’, 149; Janssens, Opbouw,
26.
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Handelingen 1849, 462.
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Ibidem, 474. Een betere typering van Groens oppositietalent is niet voorhanden.
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gewoontegetrouw verdagen, maar dat is tegen de zin van de liberale aanvoerder die voorstelt
om, in verband met Hemelvaartsdag, een avondzitting in te lassen.98 Donker Curtius doorziet
de bedoeling van Thorbecke. Die gunt hem niet de tijd een goede verdediging voor te bereiden
‘om, onder den indruk van de onderscheiden redevoeringen die tegen het wets-ontwerp zijn
gehouden, daarover te doen beslissen’.99 De inderdaad zwakke verdediging leidt tot een
ongemeen harde botsing tussen de minister en Groen van Prinsterer die het voorgestelde
artikel 6 ziet als een voortgezette vrijbrief om andersdenkenden te onderdrukken. ‘Het regt
van vergadering dat mij bij dit wets-ontwerp verleend wordt, zal telkens kunnen ontnomen
worden.’ In naam van de openbare orde? dat is dikwijls ‘niets anders dan hetgeen hij die de
overmagt heeft, daaronder verstaat, met het doel zijne magt te handhaven’.100 Ergere verwijten
kan een liberale minister niet krijgen.
De machteloosheid van zeer gerespecteerde Kamerleden als Duymaer van Twist en
Schooneveld is pijnlijk om te zien. Zij proberen met al hun gezag tevergeefs de toon van hun
medeleden te matigen en het debat te redden. De stemming over het eerste artikel is
ontluisterend voor minister Donker Curtius; de Kamer verwerpt het met 55 stemmen tegen en
slechts 5 voor; van De Monchy, Donker Curtius, Schooneveld, Mutsaers en Van Voorst.
Thorbecke stelt daarop voor om in één keer over het hele ontwerp te stemmen. De Kamer
neemt dit zonder hoofdelijke stemming over en verwerpt vervolgens de wet met bijna gelijke
cijfers: 54 leden zijn tegen en 6 voor.101
Donker Curtius is volstrekt kansloos tegen het pact van Thorbecke en Groen van Prinsterer,
gesteund door Van Hall. Groen zorgt voor een spectaculaire en bikkelharde bestrijding en
Thorbecke voor een uiterst effectieve en klinische afhandeling van het ontwerp. Donker moet
al vroeg ingezien hebben dat zijn ontwerp het onderspit zal delven. Deze zekerheid behoedt
hem voor dreigementen en onvoorspelbare uitvallen. Ongevoelig of blind is Donker niet voor
wat hem overkomt.
(3) De ministeriële verantwoordelijkheid
Donker Curtius vindt zijn Waterloo tijdens de behandeling (en intrekking) van zijn
Wets-ontwerp op de verantwoordelijkheid der Ministers van 22 tot en met 24 mei 1849. Het
ontwerp is niet bij voorbaat kansloos, maar na drie dagen vergaderen maakt een amendement
over één woord, aangenomen met een meerderheid van één stem, een voorlopig eind aan de
korte, stormachtige en invloedrijke ministeriële carrière van Donker Curtius.
Over de ministeriële verantwoordelijkheid bestaat veel verschil van mening. De een
onderscheidt strafrechtelijke, zedelijke en civiele verantwoordelijkheid, de ander
strafrechtelijke, persoonlijke en staatkundige, de volgende staatkundige, strafrechtelijke en
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Thorbecke is, om meerdere redenen, een groot tegenstander van avondvergaderingen. Daar wijkt hij nu, om
tactische redenen, van af.
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Ibidem, 480.
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Ibidem, 484.
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Het zijn dezelfde voorstemmers, maar nu met Van Nispen van Sevenaer.
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civiele.102 Donker Curtius beperkt zich tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die hij in
artikel 1 zo definieert:
‘De ministers, hoofden der ministeriele departementen, kunnen, hetzij gezamenlijk, hetzij
ieder afzonderlijk, worden aangeklaagd en vervolgd wegens ambtsmisdrijf, wanneer zij zich
opzettelijk aan schending of niet-uitvoering van de Grondwet of van eenige andere wet, aan
misbruik van gezag, of aan eenig feit of verzuim hetwelk bij de wet is strafbaar gesteld, in de
uitoefening hunner bediening, schuldig maken. De poging tot het plegen van een der
misdrijven, bij deze wet opgenoemd, wordt voor het misdrijf zelf gehouden’.
De overige 19 artikelen bevatten de bijbehorende procesorde. De strijd spitst zich uiteindelijk
toe op het woord opzettelijk: voor de minister is het onmisbaar, voor de verzamelde oppositie
wordt het de haas om op te jagen.
De commissie van rapporteurs103 is kritisch maar verdeeld in haar oordeel. Het ontwerp
mist ‘bepaaldheid van denkbeeld en helderheid van voorstelling’, zonder een alternatief te
bieden.104 Groen van Prinsterer kiest in de bijgevoegde nota voor een eigen benadering die
blijkt geeft van zijn inzicht in het politieke bedrijf. Hij onderscheidt twee vormen van
ministeriële verantwoordelijkheid. De strafrechtelijke brengt alle regeringsdaden van de vorst
door middel van het contraseign ‘onder het bereik der wet’ en de politieke
verantwoordelijkheid betreft het raadzame van de maatregelen. Deze verantwoordelijkheid
vereist een homogeen ministerie en is afhankelijk van de veerkracht van de
vertegenwoordiging.105 Dit valt niet wettelijk te regelen, zodat Groen tot de conclusie komt dat
het ontwerp zich moet beperken tot een zeer beperkte strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Donker Curtius weet dat hij zwak staat. Het feit dat de commissie van rapporteurs
geweigerd heeft zijn aangepast voorstel opnieuw in de afdelingen te laten onderzoeken, ziet
hij als een bewuste actie om hem in het onzekere te laten. De minister heeft dan ook besloten
na elke spreker van enige betekenis direct te antwoorden, omdat hij ‘na eene zeer droevige
ondervinding te zeer de moeijelijkheid (...) ingezien’ heeft om na alle sprekers op iedereen te
moeten reageren.106 Daarmee legt hij zichzelf wel de plicht op om alle varianten te bespreken
zonder dat hij iemand tegemoet wil komen. De toespraken op 22 mei, de eerste dag, zijn
kritisch maar niet vernietigend. Albarda mist de zedelijke, civiele en ‘poenale’
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Lagemans concludeert in zijn De leer der ministeriële verantwoordelijkheid (1855), 29, dat er een communis
opinio bestaat over drie vormen van verantwoordelijkheid: ‘eene staatkundige of parlemenaire, eene civiele of
finantiële, en eene poenale of strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de ministers’. Er is al eerder verwezen naar
de meer recente literatuur: Bornewasser, ‘Ministeriële verantwoordelijkheid’; Dölle, ‘De geschiedenis van de
ministeriële verantwoordelijkheid’, uit de bundel van Elzinga, Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland, en
Slijkerman, Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid.
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Met de leden Costerus, Van Hasselt, Van der Linden, Meeussen en Wichers treft de minister het in ieder geval
beter dan met de vorige commissie die het ontwerp op het recht van vereniging en vergadering heeft onderzocht.
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verantwoordelijkheid107 en Van Hall wil de regering niet hard vallen over dit moeilijke
onderwerp (bij deze spreker een gevaarlijke opmerking) maar hij stelt dat de grondwet wel
degelijk de omvattende staatkundige verantwoordelijkheid bedoelt en niet alleen de
strafrechtelijke. Groen steelt de show, niet zozeer met zijn meer dan uitvoerige toelichting van
zijn nota, als wel met zijn repliek op Thorbecke die op 16 mei Groens manier van spreken
welwillend maar kritisch heeft getypeerd. Hij zou ‘een allergevaarlijkst spreker [zijn] voor een
president die de orde zou willen handhaven’. Nu wrijft hij Thorbecke in dat die ‘een allergevaarlijkst president [zou] zijn’. De Kamer zou ‘door hem met een altijd geheven hamer
worden bestuurd. Die opgeheven hamer is een zwaard van Damocles, hetwelk den spreker,
wel niet den hals, maar toch de rede doorsnijdt’.108
Op woensdag wisselen critici en voorstanders elkaar aanvankelijk af, zonder dat het debat
in een onomkeerbare antistemming terecht komt. Studie van de wet heeft Van Eck ‘daarin
vele gebreken doen ontdekken’,109 maar veel verder dan het opsommen van een aantal
procedurele bezwaren komt hij niet. De voorstanders Wichers (tevens lid van de commissie
van rapporteurs) en Van Voorst verdedigen de beperking tot de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en prijzen het evenwicht tussen de koninklijke onschendbaarheid en de
ministeriële verantwoordelijkheid. Duymaer van Twist definieert in zijn gedegen bijdrage alle
verantwoordelijkheid tot de staatkundige, omdat de minister zich verantwoorden moet
tegenover de wetgevende macht die in het uiterste geval de begroting af kan stemmen.
Strafbare daden, waar deze wet over gaat, betreffen alleen ‘het beheer der finantien en
eigendommen van den Staat’.110
Het commissielid Van der Linden legt, met de steun van Thorbecke, de bom onder het
wetsontwerp. Eerst verdedigt hij het feit dat het ontwerp geen tweede bespreking in de
afdelingen heeft gekregen.111 Vervolgens keert hij zich vooral tegen het woord opzettelijk in
artikel 1 omdat daarmee nalatigheid niet onder de verantwoordelijkheid valt. Daarmee wordt
het vrijwel onmogelijk om een nalatige minister te vervolgen. Donker Curtius verdedigt zich
zakelijk en uitvoerig. Nogmaals legt hij uit dat artikel 53 van de grondwet de koning is
onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk alle vormen bedoelt en dat artikel 73
met de eis dat de verantwoordelijkheid van de ministers bij wet moet worden geregeld
alleen de strafrechtelijke variant betreft.
De volgende dag luidt Verweij Mejan onbedoeld de finale in. Hij is van mening dat de wet
zich dient te beperken tot het handhaven van de koninklijke onschendbaarheid met de
verplichting voor de ministers om de grondwet en de wetten uit te voeren. Tegelijk stelt hij
107

Albarda wil de minister verantwoordelijk kunnen stellen voor veroorzaakte schade: ‘waarbij de ministers wegens
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voor om alle amendementen voor onderzoek door te sturen naar de afdelingen. Hierover
ontstaat een tamelijk heftig debat tussen Thorbecke, Van Hall, Duymaer van Twist, Verweij
Mejan, Nedermeijer van Rosenthal, Godefroi en Albarda.112 De minister verzet zich hevig
tegen het voorstel. ‘Wij zullen toch, wat het stelsel en de hoofdpunten aangaat, in geen geval
van dit ontwerp afwijken’.113 Het helpt heel even: het voorstel wordt met 17 stemmen voor en
38 tegen verworpen. Van een ordelijk debat is verder geen sprake meer. Links en rechts
dienen Kamerleden amendementen in die anderen op hun beurt aanvallen of verdedigen.
Fokker werpt de teerling als hij het bezwaar van Van der Linden tegen het woord opzettelijk
omzet in een amendement dat opnieuw de nadrukkelijke steun van Thorbecke krijgt. Dit tot
grote frustratie van Donker die getergd reageert:
‘Het is bekend, dat wanneer men eenmaal minister is, al het werk, dat men levert, dadelijk
door de oppositie wordt verklaard te zijn proeven, die vol fouten zijn; die van het begin tot het
einde niets deugen; werk, dat de bewijzen draagt van onkunde, de onbekwaamheid, de
slordigheid, de achteloosheid der ministers (...). Ik eindig deze beraadslaging mijnerzijds met
de verklaring, dat ik niet zal medewerken, om tot weglating van het woord opzettelijk de hand
te leenen, (...) den val van het ontwerp verkiezende boven de verminking van beginselen,
waarvan het hoogste staatsbelang de handhaving vordert’.114
De Kamer verwerpt alle amendementen, behalve het wijzigingsvoorstel van Fokker. Met 27
tegen 27 staken de stemmen, zodat een herstemming in een volgende vergadering noodzakelijk is. Met de verkiezing van de Provinciale Staten voor de deur dreigt de voortzetting
van het debat uitgesteld te moeten worden tot begin juni. Schooneveld stelt daarom voor de
vergadering te sluiten en nog dezelfde avond een nieuwe vergadering te beleggen. De Kamer
neemt dit met 35 tegen 19 stemmen aan.115 Tijdens de avondvergadering is de voorstemmer
Scheltinga Winterberg afwezig en kondigt Van der Heijde aan nu voor te stemmen. Het
amendement krijgt nu de kleinst mogelijke meerderheid van 27 stemmen voor en 26 tegen.116
Het laatste woord is aan minister Donker Curtius. ‘Zijne Exellentie de Minister van Justitie
zegt het woord te hebben gevraagd, juist om eene belangrijke motie van orde te doen; hij
verklaart namelijk, in naam des Konings, het in behandeling zijnde wets-ontwerp op de
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Tijdens de felle woordenwisseling komen onvermijdelijk oude frustraties aan de orde. Duymaer van Twist en
Nedermeijer van Rosenthal werpen de Kamer nu voor de voeten dat het dreigend oponthoud het gevolg is van de
eerdere verwerping van het stelsel van zelfstandige rapporteurs.
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verantwoordelijkheid der ministers in te trekken’.117 Op 4 juni deelt de Kamervoorzitter mee
dat er een koninklijk besluit is ingekomen ‘waarbij aan den heer mr. D. Donker Curtius, op
zijn verzoek, eervol ontslag wordt verleend als Minister van Justitie’.118 De koning heeft H.L.
Wichers, lid van de Raad van State, tot zijn opvolger benoemd.
De val van het wetsontwerp, die niet bij voorbaat vaststond, is vooral toe te schrijven aan
de samenwerking tussen het liberale trio Van der Linden, Fokker, Thorbecke en Van Hall.
Groen speelt zonder meer de oppositionele viool, maar hij is niet de centrale figuur die het
verzet tegen het ontwerp coördineert.119 Door de minder voorspelbare afloop is er veel meer
ruimte voor de prominenten om het debat in goede banen te leiden. Duymaer van Twist,
Verweij Mejan, Nedermeijer van Rosenthal en de nieuwe leden Godefroi en Albarda spelen
hierin, naast Thorbecke en Van Hall, een belangrijke rol. De liberalen bereiken wel hun doel:
intrekking van de wet en het ontslag van het belangrijkste lid van het ministerie.
c Een nieuwe, late ruzie over ‘bomprojectilen’
De omgang van de Kamer met de regering tijdens de rest van zitting kenmerkt zich door een
mengeling van oud gedrag en nieuwe onverdraagzaamheid. De liberalen zijn soms geneigd tot
samenwerking maar met een altijd aanwezige bereidheid de confrontatie aan te gaan, zoals
blijkt bij het eerstvolgende ontwerp dat vroegere betalingen uit fondsen voor verstrekkingen
moet regelen.
Het gaat op 18 en 19 juni 1849 om een bijna vermakelijke kwestie uit 1845, toen de
minister van Oorlog zich bij de neus liet nemen door ene C.E. de Bourbon, hertog van
Bourgondië, een schimmig figuur met schulden.120 Die weet een lucratief contract in de wacht
te slepen, met overname van zijn schulden, voor de levering van bijzonder krachtige
‘bomprojectilen’. De uitvinder overlijdt, zijn zoon blijft in gebreke met een juridische strijd
tot gevolg. Daar maakt de Hoge Raad in 1849 een eind aan met een arrest dat de staat tot
betalen verplicht.121 De minister heeft toentertijd de kosten oneigenlijk ten laste gebracht van
het fonds voor verstrekkingen uit de magazijnen van het rijk.122 Het ingediende ontwerp
wettigt die uitgaven, zodat de Rekenkamer die jaren financieel af kan sluiten.
Duymaer van Twist vat de weerzin van de Kamer samen. De verkoop van voorraden
verschaft de minister middelen om uitgaven buiten de begroting om te doen, de grote zonde
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als minister maar, omdat de beraadslaging gesloten is, kan hij ook als minister alleen maar het woord krijgen om een
motie van orde te doen. Donker heeft ‘eene belangrijke motie van orde’ te doen: het intrekken van zijn ontwerp.
118
Zie ook: Van de Waardt, De man van 1848, 285-286.
119
Groen stemt tegen het amendement van Fokker.
120
Volgens Cramer, ‘1840-1940’, 210, gaat het om ene ‘Naundorff, een Pruisische horlogemaker, die zich voor
Charles de Bourbon uitgaf, zoon van het ter dood gebrachte Franse koningspaar Louis XVI en Marie-Antoinette’.
121
Handelingen 1849-1850, 23. Het gaat om het bedrag van ƒ 15.000 ‘met interesten à 5 per cent, sedert den dag der
aanvaarding (5 Mei 1849) en de kosten’.
122
In 1845 heeft de minister het niet geringe bedrag van ƒ 60.000 betaald voor de kosten voor de proefnemingen en
ter aflossing van de schulden van de uitvinder.
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van het bewind tijdens Willem I. ‘De hoogst gewigtige vraag: of er evenwigt bestond tusschen
de inkomsten en uitgaven van het Rijk, [werd] zoo niet geheel onmogelijk, dan toch uiterst
moeijelijk (...) om te beantwoorden’.123 Hoewel Duymaer van Twist fel tegen dit soort fondsen
is, beseft hij dat er door het arrest aan deze wet niet te ontkomen valt.
Aan de oppositie en een groot deel van het midden is deze nuchterheid niet besteed.
Albarda is de eerste die de wettigheid van het contract uitvoerig onderzoekt. Aan de hand van
het burgerlijk wetboek toont hij aan dat die De Bourbon geen recht op schadevergoeding
heeft. Met dit betoog zijn Schooneveld en Godefroi het totaal oneens omdat het volgens hen
een zaak van publiek recht betreft.124 Het neemt de duidelijke aversie tegen de wet niet weg.
De verdediging door de ministers van Marine en Oorlog is ronduit zwak, zodat het hele
gewicht op de schouders van De Kempenaer terecht komt. Open en eerlijk legt hij de feiten op
tafel, al probeert hij iets te doorzichtig de aandacht af te leiden door uitvoerig in te gaan op de
juridische discussie die Albarda aangekaart heeft. Zijn opzet mislukt, de toon wordt zelfs
ronduit kregelig als Van Hasselt begint over de geringe daadkracht van de regering. Dullert en
Bachiene stoken dit vuurtje verder op, waarop Donker Curtius het opneemt voor de regering.
Zo eindigt ook dit debat met allerlei liberale verwijten aan het adres van de regering die de
steun krijgt van een handjevol verdedigers. De stemming is daar een duidelijke afspiegeling
van: de Kamer verwerpt het ontwerp met 11 stemmen voor en 42 tegen.
De verwerping van het ontwerp doet sterk denken aan de hoogtijdagen van de financiële
oppositie voor de herziening van de grondwet. Alles wat maar enigszins leek op gesjoemel
met allerlei fondsen was kansloos. Er zijn echter twee belangrijke verschillen. De discussie
hoort niet te gaan over de vraag of er met fondsen gesjoemeld is, maar of het ontwerp op de
juiste manier tegemoet komt aan het arrest van de Hoge Raad en, in de tweede plaats, het gaat
de liberalen veel minder om een correcte afhandeling van een gedateerde zaak dan om het
opponeren van de regering.
d De Pharmacopoea en de vreemdelingenwet: omstreden optreden van Thorbecke
Het ministerie dient te vallen. Het lijkt erop dat dit doel de middelen heiligt tijdens de
behandeling van het ontwerp op de Pharmacopoea Neerlandica. Fokker zorgt voor de nodige
irritatie door weer te beginnen over de traagheid van de regering en Thorbecke komt op het
allerlaatste moment met een vergaand amendement dat het hele ontwerp op losse schroeven
zet. De opzet mislukt, maar de boosheid en frustratie bij minister De Kempenaer zijn er niet
minder om.
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Ibidem, 569.
Albarda geeft echter niet op, zonder zijn gevoel voor humor te verliezen. Met een actueel voorbeeld probeert hij
zijn medeleden duidelijk te maken dat zijn oplossing in meerdere situaties toepasbaar is. ‘Thans is er quaestie van den
aankoop van een constructie-geheim; morgen kan welligt een ander minister het belangrijk achten, het geheim der
pillen van Holloway aan te koopen; die bommen mogen wat kleiner zijn waarvan alsdan sprake zal wezen, de zaak
zal echter dezelfde zijn’. Handelingen 1849, 574-575. De fabrikant van de pillen van Holloway, die tegen alle
mogelijke kwalen bescherming dan wel genezing beloven, adverteert fanatiek in vrijwel alle dag- en weekbladen.
124
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Het ontwerp is bedoeld om het sterk verouderde geneesmiddelenboek, de Pharmacopoea
Belgica uit 1821, te vervangen.125 Het belangrijkste discussiepunt betreft artikel 6 met het
recht voor de regering om de inhoud van de Pharmacopoea aan te passen aan nieuwe
wetenschappelijke inzichten.126 Dit veranderen van een aangenomen wet door een minister is
volgens Duymaer van Twist, ‘de sterkst mogelijke delegatie; ware dit geoorloofd, het zoude
evenzeer geoorloofd zijn de geheele wetgevende magt op de uitvoerende over te dragen’.127 In
het verslag van de rapporteurs komt deze vraag uitvoerig aan de orde. ‘Sommige leden hebben
gevraagd, of de invoering der ‘Pharmacopoea Neerlandica en der Nederlandsche Apotheek’
wel bij eene wet moest plaats vinden’, of dat een koninklijk besluit niet beter is.128 De minister
legt in zijn memorie van beantwoording uit waarom dat niet mogelijk is. De commissie berust
in het antwoord en in het voortraject worden hierover geen amendementen ingediend.
Tijdens het debat op vrijdag 14 juli 1849 is de arts Westerhoff de belangrijkste spreker. Hij
is ongetwijfeld deskundig maar als Kamerlid vooral onervaren. Hij overschrijdt de grenzen
van het parlementaire fatsoen door kolommenlang uit te varen tegen de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie die volgens hem een kwalijke rol gespeeld heeft.
Hij beschuldigt de Maatschappij van laster, kwade trouw en onkunde.129 Fokker, een van de
volgende sprekers, heeft het, tot grote ergernis van De Kempenaer, vooral over de traagheid
van de regering en Thorbecke kondigt (zonder het nog in te dienen) een ingrijpend
amendement aan:
‘De nieuwe Pharmacopoea of Nederlandsche Apotheek, door de zorg van het algemeen
bestuur vervaardigd en uitgegeven, zal, ter vervanging der Pharmacopoea Belgica worden
ingevoerd op het tijdstip, door Koninklijk besluit aan te wijzen, met de volgende bepalingen,
enz.’
Donker herinnert Thorbecke, medeontwerper van het vernieuwde reglement van orde,
onmiddellijk aan het voorschrift dat amendementen voor het begin van de beraadslaging bij de
griffie moeten worden ingediend, zeker ‘wanneer men over een punt dat men voor-‘s hands
voorzien kon dat tot belangrijke discussien zou aanleiding geven, wijzigingen bij de openbare
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De wet bestaat uit slechts 6 artikelen met het geneesmiddelenboek als bijlage.
Artikel zes luidt: ‘Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, om in dit artsenijbereidkundig formulierboek van tijd
tot tijd die verbeteringen aan te brengen, welke latere vorderingen der wetenschap en behoefte der geneeskunde
noodig zullen hebben gemaakt.
Zoodanige verbeteringen zullen worden beschouwd als een geheel met dit formulierboek uit te maken en op haar al
de bepalingen dezer wet toepasselijk zijn. Ibidem, Bijlagen, 148.
127
Ibidem, 610.
128
Handelingen 1849, Bijlagen, 144. De aanduiding ‘sommige leden’ is voor de minister een sterke aanwijzing dat
het om een klein aantal Kamerleden gaat.
129
Van Hasselt neemt zijn Amsterdamse stadgenoten Pas en Sarphati, respectievelijk voorzitter en secretaris van de
Maatschappij, in bescherming. Hij acht de aanval ‘te min edelmoedig’ omdat de beide heren die hij persoonlijk kent,
zich niet kunnen verdedigen. Met de mededeling dat hij niet wil onderzoeken of de beledigende uitdrukkingen onder
het bereik van artikel 35 van het reglement van orde vallen, wil Van Hasselt de ernst van Westerhoffs verbale charge
benadrukken.
126
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zitting voordraagt, en daarop een uitstel voor de behandeling daarvan vraagt’.130 Door het late
uur komt het niet tot een directe confrontatie tussen Donker en Thorbecke.
Op maandag 16 juli gaat het debat verder. Er ontstaat een levendige discussie over de vooren nadelen van Thorbeckes amendement tussen de indiener, Fokker en De Man aan de ene
kant en Schooneveld, Donker en de minister die het bestrijden. De Kempenaer, die artikel 6
uit voorzorg heeft ingetrokken, heeft grote bezwaren tegen Thorbeckes tactiek. ‘Hij mag niet
nalaten de aandacht der Vergadering te vestigen op de allergevaarlijkste en allernoodlottigste
gevolgen die uit dergelijke behandeling van zaken kunnen ontstaan’.131 Tot verbazing van
velen verwerpt de Kamer het amendement met 27 tegen 31 stemmen en aanvaardt zij artikel 1
met 37 tegen 21 stemmen.132 Thorbecke houdt de rest van de vergadering ostentatief zijn
mond. De stemming over de hele wet lijkt, na de aanvaarding van de andere artikelen een
formaliteit. Maar daar probeert Wijnaendts, een voorstander van het ingetrokken artikel 6, een
stokje voor te steken. Pal voor de eindstemming dient dit lid een amendement in dat artikel 6
opnieuw toevoegt aan het ontwerp. De voorzitter is tegen op formele gronden: er is geen
artikel aan de orde en dus kan er niet geamendeerd worden. Duymaer van Twist is de
belangrijkste tegenstander en Schooneveld, Van Hall en Donker Curtius zijn uitgesproken
voor. Wijnaendts gooit echter zijn eigen glazen in met de opmerking dat hij voor zijn
amendement is, maar tegen de wet als geheel. Het amendement redt het niet, terwijl de Kamer
de wet met 36 tegen 23 stemmen aanneemt.
Dit debat heeft alles wat het parlementaire jaar 1849 zo boeiend maakt. De vraag is helder:
mag de wetgever de uitvoerende macht de bevoegdheid toekennen om een bij wet vastgestelde
tekst naar eis van de tijd te wijzigen? De minister en Schooneveld c.s vinden dit een vorm van
realistische wetgeving, terwijl Thorbecke, Duymaer van Twist cum suis dit een
staatsrechtelijk dwaling achten. Thorbecke, die ervan overtuigd is dat hij gelijk heeft, probeert
dat gelijk op een discutabele manier te halen door op het laatste moment een ingrijpend
amendement in te dienen om verwarring te stichten en minister De Kempenaer een nederlaag
à la Donker te bezorgen.
Het grote debat over de ‘toelating en uitzetting van vreemdelingen’, van 18 tot en met 23 juli
1849, lijkt door het optreden van Thorbecke op dezelfde manier te verlopen als de
beraadslaging over de Pharmacopoea. Opnieuw komt er op het laatste moment een belangrijk
amendement, maar tijdens dit debat hult hij zich na het afstemmen van zijn voorstel niet in
een hardnekkig zwijgen maar blijft hij actief en productief meedoen.
Het wetsontwerp, ontworpen door Donker Curtius en licht gewijzigd door minister
Wichers, oogt op het eerste gezicht niet bijzonder complex. Het bepaalt dat iedere
vreemdeling die in zijn onderhoud kan voorzien en over een juist paspoort beschikt133,
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Handelingen 1849, 600.
Handelingen 1849, 604.
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Na het afstemmen van zijn amendement heeft Thorbecke tijdens dit debat niet meer gesproken.
133
De paspoorteisen zijn niet heel strikt. Minister Wichers stelt in zijn samenvatting van het ontwerp: ‘Het bezitten
van zoodanig paspoort is evenwel geen noodwendig vereischte. De toelating kan ook geschieden op andere
geleibrieven, en zelfs op bloote mondelinge opgaven, desnoods door twee geloofwaardige personen gestaafd’.
131
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gedurende drie maanden recht op verblijf heeft. Na drie maanden volgt een onderzoek of de
vreemdeling inderdaad over middelen van bestaan beschikt of daar uitzicht op heeft. Is dat
niet het geval, dan volgt uitzetting op last van de kantonrechter nadat deze de vreemdeling
heeft gehoord. Het onderwerp kan dan wel helder zijn, de vele juristen in de Kamer vinden dat
de regering nog veel te verduidelijken heeft. De angst voor een revolutie is nog niet
verdwenen. Veel Kamerleden zijn bang voor raddraaiers, woelzieken, socialisten,
communisten en onruststokers die aan alle kanten klaar staan om misbruik te maken van de
nieuwe wet. De kans daarop is niet zo groot, want volgens Schooneveld is het ontwerp ‘wel
de onvrijzinnigste wet is, die ik bedenken kan’.134 Dullert heeft evenmin een hoge dunk van de
vaak geprezen historische gastvrijheid. ‘Zoo men, nadat deze wet zal zijn aangenomen, nog
wil gewagen van gastvrijheid hier te lande, dan zal dat woord alleen kunnen beteekenen, dat
men wenscht vrij te zijn van gasten’.135
De meerderheid wil buitenlandse armen en politieke vluchtelingen zoveel mogelijk weren.
Nederland moet geen ‘algemeen armengesticht voor de behoeftigen, de bedelaars, de
landloopers van alle oorden der wereld’ worden. Het ‘zich invretende pauperisme’ is al erg
genoeg.136 Enkele sprekers verwijzen nog wel naar het gastvrije verleden toen de Hugenoten
met open armen ontvangen werden, maar volgens Costerus gaat het nu alleen nog maar om
socialisten, woelzieken en gelukzoekers die het eigen land uitwerpt.137 Zelfs de
seizoenarbeiders, vreemdelingen die in de zomermaanden al werkend van Oost- naar WestNederland trekken, lopen gevaar om voortaan geweerd te worden. Hengst, uit Grave, oppert
zelfs het idee om armen uit de steden tot betaalde arbeid af te richten.138 Dit soort ongenuanceerde uitspraken stuiten de nuchtere Van Rijckevorsel en Zijlker (met een grote boerderij
in Groningen een belanghebbende) tegen de borst. Het is onlogisch en onverstandig om deze
noodzakelijke arbeidskrachten te weren.139
Het inhoudelijke debat gaat over de juiste interpretatie van artikel 3 uit de grondwet. Het
eerste lid kent ingezetenen en vreemdelingen gelijke aanspraak op bescherming toe; het
tweede bepaalt dat de wet de toelating en uitzetting van vreemdelingen regelt. Volgens
minister Wichers is het tweede lid een beperking van het eerste. De wet mag dus voorwaarden
stellen aan de toelating, zoals de eis dat iemand zichzelf kan onderhouden. Volgens
Thorbecke echter geldt het eerste lid alleen voor de vreemdelingen (en ingezetenen) die zich
in Nederland bevinden, terwijl het tweede lid voor alle vreemdelingen bedoeld is. Het
betekent dat in principe iedereen welkom is en dat de eis dat de vreemdeling zichzelf kan
onderhouden, geldt vanaf het moment dat hij zich wil vestigen. Hij wil de voorwaarde van de
minister dan ook schrappen. Opnieuw kiest Thorbecke voor de onverhoedse aankondiging en
Handelingen 1849, 647. Zie ook: Verburg, Geschiedenis, 268-272.
134
Handelingen 1849, 638.
135
Ibidem, 646.
136
Uitspraken van Godefroi en Nedermeijer van Rosenthal, Ibidem, 628 en 653.
137
Groen van Prinsterer remt deze breed gedeelde afkeer met de oproep enige voorzichtigheid in acht te nemen. De
vreemdelingen die nu politieke misdadigers heten, zijn misschien de wettige machthebbers van morgen.
138
Ibidem, 638.
139
Knippenberg e.a., De eenwording, 83-84.

305

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

indiening van een amendement om het effect en de verwarring zo groot mogelijk te laten zijn.
Hij doet er het zwijgen toe tijdens de algemene beraadslaging, kondigt op 19 juli zijn
wijziging aan die hij op 20 juli midden in een grote toespraak presenteert.140 Zijn tegenstanders hebben ervaring opgedaan met deze tactiek. Eerst reageert Van Hall die aan het
voorstel een eigen draai probeert te geven. Daar weet Thorbecke wel raad mee: in enkele
heldere en afstandelijke zinnen zet hij Van Hall op zijn nummer. In de discussie blijkt niet
Van Hall maar Duymaer van Twist de onbetwiste en gerespecteerde tegenstander van
Thorbecke. Van Twist is degene ‘met wien hij bijzonder gaarne zegt te discussieren, omdat
gewoonlijk diens advies veel licht over de zaken in questie verspreidt’, ook al verklaart hij
zich in dit geval tegen het amendement.141 De meerderheid is het hier mee eens: zij verwerpt
het amendement met 13 stemmen voor en 49 tegen en keurt het eerste artikel met 52 tegen 11
stemmen goed.
Tot verwondering van de meesten kiest Thorbecke er nu voor om actief mee te blijven
doen. Bij de Pharmacopoea weigerde Thorbecke verder nog een bijdrage aan het debat te
leveren; nu zijn er zeven van de twaalf amendementen van zijn hand.142 Thorbecke is er de
man niet naar om mee te werken aan een voorstel waar hij het principieel mee oneens is en
daarom is deze betrokkenheid opvallend. Verweij Mejan constateert tot zijn grote spijt dat na
aanvaarding van het eerste artikel het karakter van de wet veranderd is. Het moest zijn ‘eene
wettelijke regeling der grondwettige aanspraak van vreemdelingen op de bescherming van
persoon en goederen, gelijk met die van Nederlandsche ingezetenen. Men heeft gaandeweg
deze wet gemaakt tot eene armenwet, tot eene politiewet’.143 Heel veel medestanders heeft hij
niet. Het ontwerp krijgt uiteindelijk een meerderheid van 51 stemmen voor en 12 tegen.144
Het is een opmerkelijk debat geworden met een opvallende uitslag. Daar zijn niet zozeer de
prominenten als wel de liberalen verantwoordelijk voor. Thorbecke, Van Hall, Duymaer van
Twist, Donker Curtius, Poortman, Godefroi, Van Zuylen van Nijevelt, Schooneveld en De
Man doen wat de anderen van hen verwachten. Ze spreken helder en geven richting aan de
discussie. Het opvallende is het ogenschijnlijk inconsequente stemmen door een aantal
liberalen en rooms-katholieken. Niet de liberale, vrijzinnige overtuiging maar de woonplaats
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‘Ik heb gisteren geen amendement voorgesteld, maar alleen gezegd, hoe ik het zou wenschen voor te stellen. Ik
neem thans de vrijheid in overweging te geven, dat dit artikel aldus gelezen worde: “Vreemdelingen worden in
Nederland toegelaten op den voet, bij de vier volgende artikelen omschreven.” Thorbecke, Parlementaire
redevoeringen I, 239.
141
Handelingen 1849, 654.
142
De Kamer verwerpt zes amendementen, waarvan er slechts één door Thorbecke ingediend is.
143
Ibidem, 662.
144
Meerdere afgevaardigden uit de grensregio’s noemen bij herhaling de op het eigenbelang gerichte en weinig
subtiele optreden van Hannover en vooral van Pruisen. Volgens Sloet tot Oldhuis krijgen veroordeelden in Hannover
een strafvermindering van twee jaar als ze bereid zijn naar Nederland te vertrekken. Pruisen is zo mogelijk nog
ondubbelzinniger in zijn aanpak. Inwoners die willen vertrekken, ondertekenen een verklaring dat zij van verdere
ondersteuning afzien. Vreemdelingen die met iemand uit Pruisen willen trouwen, moeten daarentegen een verklaring
overleggen dat hun oorspronkelijke woonplaats hun levensonderhoud garandeert. Het meeste indruk maakt het
verhaal van De Lom de Berg over een Nederlandse vrouw die al twintig jaren met een Pruisische man getrouwd is, er
woont en een gezin heeft. Zij wordt na het overlijden van haar man zonder pardon met haar vijf kinderen over de
grens gezet. Handelingen 1849, 645. Zie: tabel 3, Stokvis, ‘Nederland en de internationale migratie’. pag. 73, waarin
het aantal buitenlanders na 1849 aanzienlijk daalt.
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of het kiesdistrict (in de buurt van de grens) bepaalt de stem. De stemanalyse ordent de
Kamerleden van oppositie naar regeringsgezind. Van de bovenste 20, hoofdzakelijk liberale
leden stemmen er 10 vóór deze ‘onvrijzinnigste wet’ volgens Schooneveld. Het zijn Van der
Heijde (Eindhoven), Dommer van Poldersveldt (Nijmegen), Van Eck (Sluis), De Moraaz
(Alkmaar), Reinders (Onderdendam), Zijlker (Winschoten), Van Zuylen van Nijevelt
(Ruurlo), Van Nispen van Sevenaar (Doetichem), De Man (Enschedé) en Costerus (Sneek).
Een liberale overtuiging en het gezag van Thorbecke zijn niet opgewassen tegen regionale
binding.
e Het inkomen van de kroon
Een dag later, op 24 juli 1849, sluiten de rijen van de liberalen en het onafhankelijke midden
zich weer in het gecombineerde debat over de kroondomeinen en het inkomen van de kroon.
Het onderwerp waar het echt om gaat, is niet het feitelijke inkomen van de kroon maar de
financiële transparantie waarmee het omgeven moet zijn; een thema waar de Kamer sinds
1840 op gebrand is.
De grondwet regelt het vorstelijke inkomen met de aanvulling dat ƒ 500.000 daarvan
afkomstig zijn uit de toegekende kroondomeinen.145 Koning Willem II besloot in 1848 om
deze domeinen af te staan aan de staat onder de voorwaarde dat het inkomen gegarandeerd
bleef. De koning is op 17 maart 1849 overleden, zodat het inkomen nu opnieuw vastgesteld
moet worden. Met de troonsaanvaarding van koning Willem III stelt de regering voor om,
‘met het oog op de tegenwoordige omstandigheden van het Vaderland in het algemeen en van
de schatkist in het bijzonder’ het inkomen vast te stellen op ƒ 600.000.146 Tegelijkertijd wil zij
de overdracht van de kroondomeinen wettelijk regelen.
De Tweede Kamer behandelt eerst het ontwerp op de kroondomeinen, zodat het dominiale
inkomensdeel vaststaat als het inkomen zelf aan de orde is. Het leidt tot een geanimeerde
discussie over de status van de kroondomeinen, ‘circa 8300 bunders kostbare landerijen’,
terwijl 40 tot 60 procent van de domeinen bestaat uit tienden. In totaal levert dat de koning
jaarlijks tenminste ƒ 395.000 op.147 De discussie gaat met name over de afkoopbaarheid van
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Het inkomen neemt in de eerste helft van de negentiende eeuw voortdurend af. Koning Willem I kreeg ƒ 2,4
miljoen dat in 1830 na het verlies van België verlaagd werd tot ƒ 1,5 miljoen. De herziene grondwet van 1848
verlaagt het tot ƒ 1 miljoen met de bepaling dat het inkomen bij elke troonswisseling opnieuw vastgesteld zal worden.
Een jaar later is dat het geval: Willem III moet genoegen nemen met ƒ 600.000.
146
Citaat uit de Memorie van Toelichting. De reactie van de vorst laat zich raden. De oudere handboeken (Van
Welderen Rengers, De Bruyne en Blok) maken steeds melding van een al dan niet hartelijk meewerkende vorst. Van
Raalte noemt het verzet van Willem III in Staatshoofd en ministers, 71, in een alinea, terwijl Van der Meulen, in
Willem III, 228, er bijna een pagina aan wijdt.
De nieuwe koning is een totaal andere persoonlijkheid dan de vorige. Zijn huwelijk met Sophie van Württemberg is
slecht. In brieven en dagboekaantekeningen komen talrijke kleurrijke details voor over de koning. Zie onder andere:
Hamer, Sophie, koningin der Nederlanden; Haasse (red.), Een vreemdelinge in Den Haag; Tamse (red.), Koningin
Sophie 1818-1877.
147
Deze gegevens komen tijdens het debat ter tafel. Boxman noemt de omvang van de domeinen en de regering de
waarde van de inkomsten uit de tienden in de Memorie van Toelichting op de wet die het inkomen van de koning
vaststelt.
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de verouderde tienden; vooral de novale tienden zijn de Kamer een doorn in het oog.148
Minister De Kempenaer is ervan overtuigd dat het ontwerp de domeinen tot staatseigendom
maakt, zonder iets te veranderen aan de verplichtingen en afspraken die eraan verbonden zijn.
‘Hij erkent gaarne, dat, in den tegenwoordige tijd, en om den heerschende geest des tijds, het
wenschelijk is, dat de tienden worden opgeheven’, maar dat is bij deze eigendomsoverdracht
niet mogelijk.149 Het gaat om verkregen rechten die de staat niet straffeloos kan veranderen.
Nedermeijer van Rosenthal probeert eerst, tevergeefs, de novale tienden eruit te
amenderen. Van Zuylen van Nijevelt dient even later een veel verdergaand voorstel in met de
afschaffing van de novale tienden en de vastlegging van de afkoopbaarheid van de andere
tienden. De Kempenaer verklaart zich opnieuw tegen omdat het immers om verkregen rechten
gaat. Op dat moment mengt Thorbecke zich in het debat. Hij stelt dat rechten bij wet worden
verkregen en dat het de wetgever vrij staat om daar veranderingen in aan te brengen. Daar is
Donker Curtius het niet mee eens. Het gaat om een contractuele verbintenis uit 1822 die de
grondwetgever in 1848 erkend heeft. De verdediging van Donker schiet net te kort: met de
kleinst mogelijke meerderheid van 31 stemmen voor en 30 tegen aanvaardt de Kamer het
amendement.
Tijdens de behandeling van het artikel dat het beheer van de domeinen regelt, komt
opnieuw een principiële vraag aan de orde. Is de regering verplicht zich in het jaarlijkse
verslag, ‘voor zooveel den toestand van het Kroondomein betreft’, te verantwoorden over de
financiën of niet? Duymaer van Twist dient een amendement in om dit mogelijk te maken,
maar trekt dat, na door de minister gerustgesteld te zijn, weer in. Dat is niet naar de zin van
Thorbecke die nu, subtiel en effectief, voorstelt om de zinsnede ‘voor zooveel den toestand
van het Kroondomein betreft’ te laten vervallen. Donker Curtius, die als minister een
soortgelijke actie aan den lijve ondervonden heeft, reageert onmiddellijk. De eigenaar heeft
volgens hem geen recht te weten wat de gebruiker ervan trekt en het is met het oog op de
stabiliteit van de staat ongewenst dat de Kamer elk jaar de kans krijgt om over een deel van
het koninklijke inkomen te debatteren. De Kamer neemt het amendement echter met 35 tegen
25 stemmen aan150 en de wet met 55 stemmen tegen 5 (van Albarda, Donker Curtius, Van
Hall, Mutsaers en Wichers). Aansluitend aanvaardt de Kamer unaniem de wet die het
koninklijke inkomen vaststelt op ƒ 600.000.
De inmiddels bekende verdeling tussen voor- en tegenstanders van de regering is
grotendeels hersteld. De door liberalen beheerste oppositie is voor afschaffing van het
tiendrecht voor de kroondomeinen en voor expliciete, financiële controle van het beheer door
de Kamer. De meerderheden zijn niet groot: 25 tot 30 leden gunnen de koning veel vrijheid in
het beheer van de kroondomeinen. Die ruimte geven ze de vorst niet bij de vaststelling van het
inkomen dat zonder commentaar en zonder tegenstemmen met 40% wordt verlaagd.
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Het recht om tienden te heffen is zo verouderd dat de regering als sinds de Franse tijd dit afkoopbaar heeft gesteld.
Het meeste verzet is er tegen het novale tiendrecht, een financiële claim op gronden die nog in cultuur gebracht
moeten worden. In de praktijk is dat een reële rem op het ontginnen van deze gronden.
149
Handelingen 1849, 704.
150
De ordening van de stemanalyse klopt nu weer bijna helemaal. Van de 20 leden die op Thorbecke volgen,
stemmen alleen Meeussen en Sloet tot Oldhuis tegen zijn amendement.
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f ‘Oude’ thema’s: vaststelling van het batig slot en het contract met de NHM
De Tweede Kamer greep in het verleden de vaststelling van het onmisbare batig slot aan om
het koninklijke opperbestuur en het contract met de Nederlandsche Handel-Maatschappij
kritisch aan de orde te stellen. Beide onderwerpen komen deze zitting in behandeling. Het
batig slot op 19 en 21 mei 1849 en het contract met de Handel-Maatschappij op 7 en 8
september. Voor 1848 was voor het handjevol liberalen het koninklijke opperbestuur
onverteerbaar en de afhankelijkheid van de Handel-Maatschappij voor zowel de liberalen als
het onafhankelijke midden onder aanvoering van de financiële oppositie. Het koninklijke
opperbestuur is uit de grondwet verdwenen maar de afhankelijkheid van de HandelMaatschappij is onverminderd groot. Hoe gaat de ingrijpend vernieuwde Kamer om met dit
ontwerp?
Het eerste bedrijf vindt plaats op 19 en 21 mei 1849 als de Kamer de regeling van het batig
slot over 1847 behandelt. Nieuw is in ieder geval de aanwezigheid van Sloet tot Oldhuis, een
hartstochtelijk pleiter voor grotere betrokkenheid bij de koloniën en vooral bij NederlandsIndië.151 Zijn kennis van koloniale zaken is groot en gedetailleerd. Sloet verdedigt met verve
het liberale standpunt in zijn kritiek op de Handel-Maatschappij: ‘Laat zij ophouden te
verassureren en te bevrachten en zij zal gedwongen worden om handel te drijven’.152 Met de
rapporteurs is hij van mening dat voor ‘de voorgenomene overeenkomst met de
Nederlandsche Handel-maatschappij [met ingang van 1850] de medewerking van de
Vertegenwoordiging gevorderd wordt’.153 De kritiek leeft meer bij de vertegenwoordigers uit
de landprovincies dan bij die uit Noord- en Zuid-Holland. Van Hall, Van Rijckevorsel en De
Monchy nemen de maatschappij, zij het soms met enige aarzeling, in bescherming.154
Duymaer van Twist daarentegen roept zijn medeleden op om zich tegen het voornemen van de
regering te verklaren.
De verdediging door minister G.L. Baud, een neef van de vorige minister van Koloniën, is
er een van relativering en nuancering. De minister is wel pertinent in zijn weigering het
contract te onderwerpen aan parlementaire goedkeuring.155 De nieuwe overeenkomst met de
Handel-Maatschappij is naar de overtuiging van de regering een daad van beheer die
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Sloet dwingt de vertegenwoordigers voortdurend om kennis te nemen van de Indische zaken, ‘al stonden hemel en
aarde daartegen op’. Handelingen 1849, 492. Kossmann schrijft in De Lage Landen, 196, dat in de periode vanaf
1850 ‘de parlementaire behandeling zeker niet onvoldoende [was]. Maar het was alsof de kamerleden buiten staat
waren om de tegenstellingen tot waarlijk politieke proporties te vergroten’.
152
Handelingen 1849, 492. Zijn kritiek richt zich onder andere op de torenhoge verzekeringspremies die jaar in jaar
uit betaald worden, terwijl Sloet zich niet herinneren kan dat er ooit één schip gezonken is. Ook de veelheid aan
goedbetaalde taken die de maatschappij in opdracht van de regering uit moet voeren maar die afleidt van het
handeldrijven, zijn hem een doorn in het oog. Zie: Coster, Baron op klompen, 302, en Van Tijn, Twintig jaren
Amsterdam, 45-46.
153
Handelingen 1849, 498.
154
Van Rijckevorsel deelt overigens wel mee dat hij tegen zal stemmen omdat hij het al jaren oneens is met de
gevolgde procedure. De Monchy vergelijkt de critici met ‘die vorsten, die onder de ernstigste betuigingen, dat zij den
vrede liefhebben en dien wenschen, hun grof geschut doen aanrukken om hun vijand heftig te bestrijden’. Ibidem,
511.
155
De minister is hier vooral solidair met zijn collega’s. Korte tijd later treedt Baud af omdat hij, in tegenstelling tot
de andere ministers, het contract wel aan de Staten-Generaal wil voorleggen. Turpijn, Mannen van gezag, 41, die dit
ontleent aan Van Welderen Rengers.
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toebehoort aan de koning, in plaats van wetgeving waarbij de Kamers wel een beslissende rol
hebben. De minister steunt de oproep van Van Twist, omdat hij het belangrijk vindt de
mening van de Kamer te kennen. De Man, een oude bondgenoot van Van Twist, zoekt naar
een vorm om de Kamer als vergadering een afkeurende uitspraak te ontlokken. Hij doet een
voorstel voor een motie van orde: ‘De Kamer, verklarende van oordeel te zijn, dat de
voorgenomen overeenkomsten met de Handel-maatschappij niet zonder medewerking der
wetgevende magt kunnen worden tot stand gebragt, sluit de algemeene beraadslagingen’.156
Hiermee geeft De Man de motie van orde een veel grotere betekenis dan gebruikelijk.157 Dit
lokt heel veel tegenspraak uit, zoals die van Donker Curtius die het een allergevaarlijkst
antecedent noemt. Hij is van mening dat een deel van de wetgevende macht, ‘ongeroepen
voorloopig’, haar oordeel velt over een gewichtig vraagstuk zonder kennis te dragen van het
gevoelen der andere takken der wetgeving en zonder een formeel voorstel te doen. Natuurlijk
is Thorbecke het niet met de minister eens, omdat het hier niet om de contracten zelf gaat,
maar alleen om de grondslagen ervan. De Kamer lost het probleem op door eerst het voorstel
van De Man door middel van een stemming (met 40 stemmen voor en 19 tegen) te behandelen
als een motie van orde, die zij vervolgens met 27 stemmen voor en 31 tegen verwerpt.158 Het
wetsontwerp over het batig slot krijgt vervolgens een meerderheid van 59 tegen 1.
Niet veranderd is de kritische maar weinig effectieve bejegening van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. De motie van De Man is geen liberaal initiatief, maar een voorstel van
één van de prominenten dat de steun krijgt van minister Baud, de liberalen en het
onafhankelijke midden. De aandacht die Groen van Prinsterer vraagt voor de slaven, wimpelt
de minister af met een loze vergelijking met de armen in Nederland.159
Het op zich boeiende debat over het nieuwe contract met de Nederlandsche HandelMaatschappij op 7 en 8 september 1849 bevestigt vooral het gezag van ervaren Kamerleden.
Nieuwe ‘specialiteiten’ krijgen alle ruimte maar nieuwe inzichten of tactieken levert dat niet
op. Het debat is mede aantrekkelijk omdat Thorbecke er het zwijgen toe doet, Van Hall en
Donker Curtius zich beperken tot zakelijke bijdragen en Groen van Prinsterer als
buitenstaander niet verder gaat dan het samenvatten van andermans bijdragen.
Het wetsontwerp bestaat uit één artikel met de overeenkomst met de Handel-Maatschappij
(14 artikelen) als bijlage. De nog uitstaande schuld van de regering aan de Maatschappij wordt
156

Handelingen 1849, 513.
Gebruikelijk is dat de vergadering overgaat tot de orde van de dag. Dat is nu niet mogelijk omdat zij al ‘in de orde
is’, zoals meerdere leden erkennen.
158
De weergave van Turpijn verdient enige aanvulling. Naast Van Hall als tegenstander van deze motie, is vooral
Donker Curtius de bestrijder die opnieuw in een confrontatie met Thorbecke verzeild raakt. De discussie of de motie
een motie is, betreft alleen de vraag hoe er volgens artikel 32 van het reglement van orde gestemd moet worden. De
tegenstanders wijzen vooral op de onzorgvuldigheid en ontijdigheid van de ingediende motie. Zie ook: Turpijn,
Mannen van gezag, 40-41, die er een discussie tussen de thorbeckianen en de rest van maakt. Deze uitleg is niet
overtuigend omdat de 40 voorstemmers onmogelijk tot de vaste aanhang van Thorbecke gerekend kunnen worden.
159
Groen hoort tot de eerste groep vooraanstaande aanhangers van het Réveil die zich tegen de slavernij keren. De
Gaay Fortman, ‘De Réveilkring na 1840’, 135; Janse, ‘Op de grens tussen staat en civil society’, 178. Janse stelt zelfs
dat ‘voor antirevolutionairen (...) de strijd tegen slavernij – eerder nog dan de strijd voor het christelijk onderwijs –
belangrijk [blijkt] te zijn geweest voor de landelijke mobilisatie en groepsvorming’.
157
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verlengd tot uiterlijk 31 december 1874 tegen een vaste rente van 4%. In die periode verzorgt
zij het transport van ‘al de koffij, suiker, indigo en specerijen, welke in Nederlandsch Indie
aan het Gouvernement worden geleverd’ tegen omschreven, voor de Maatschappij heel
gunstige voorwaarden en prijzen.160 Het debat gaat over de vraag of de Kamer zich bezig mag
houden met de details van de overeenkomst, de voordelige voorwaarden en de aloude
tegenstelling tussen protectie en vrijhandel. Wijnaendts hekelt de gunstige voorwaarden,
Godefroi verdedigt de voordelen van de contracten met de Handel-Maatschappij en Sloet tot
Oldhuis bezingt ‘de milde beginselen van staatshuishoudkunde, die eeuwig en onveranderlijk
zijn, waarmede geene dading te treffen is, waarvan de schennis onze finantien en nijverheid in
den huidigen toestand gebragt heeft’. De grootste vijanden, privilegie en monopolie, ‘zijn
slechts daarin van cholera en typhus onderscheiden, dat zij de crisis langzamer en meer
ongemerkt voorbereiden’.161
De grote bijdragen, waar iedereen zich aan spiegelt, komen van Duymaer van Twist en Van
Rijckevorsel, twee gezaghebbende verdedigers van de vrijhandel. Van Twist beperkt zich in
zijn rede niet tot dit thema. Uitvoerig analyseert hij de handel en wandel van de HandelMaatschappij die meegewerkt heeft aan het verderfelijke beleid van koning Willem I. Zij heeft
zich enorm verrijkt ten koste van de staat en, misschien wel het belangrijkste, ‘dat zij vele
takken van handel en industrie, door begunstiging en protectie, in een kunstmatigen toestand
heeft gebragt’. Het is zijn vaste overtuiging, dat ‘van dien verkeerden weg moet worden
teruggekomen, niet op eenmaal, dit erken ik gaarne, maar langzamerhand, maar dan ook met
vasten tred’.162 Duymaer van Twist wil de Handel-Maatschappij wel handhaven, maar het
contract met het bedrijf moet geen langere looptijd krijgen dan de in een amendement
voorgestelde vijf jaar.163
De bijdrage van Van Rijckevorsel komt deze keer niet erg uit de verf omdat hij de fout
maakt zijn betoog te onderbreken met het weerleggen van allerlei geopperde bezwaren. Dat
doet aan de strekking niets af: met klem pleit hij voor aanvaarding van het wetsontwerp in het
belang van de staat. De ministers Van den Bosch (Koloniën, waarnemend) en Van Bosse
(Financiën) sluiten zich vanzelfsprekend van harte bij het betoog van Van Rijckevorsel aan. In
zijn rede herhaalt Van Bosse de genoemde voordelen van de Handel-Maatschappij als solide
agent en nuanceert of vergoelijkt hij de bezwaren.
Na de rede van Groen, die de specialiteiten Van Rijckevorsel, Sloet tot Oldhuis en
Duymaer van Twist prijst, reageert Sloet met een gevatte en bijzonder rake analyse van
Groens talent om met aanvankelijke bescheidenheid, die vaak overgaat in soms bijtende
humor en een ‘hoog ernstige’ afsluiting zijn gehoor te intimideren. Sloet erkent eerlijk dat hij
dan terugschrikt ‘voor den afgrond, waarin ik op het punt stond mijn Vaderland te storten’.
Maar, gelukkig kan hij zich vermannen zodat hij er nu weer staat, ‘onbekeerd en onvervaard,
160

Handelingen 1849, Bijlagen, 160.
Ibidem, 766. Zie ook: Coster, Baron op klompen, 71 en 302 e.v..
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Handelingen 1849, 776. Deze vindplaats geldt voor beide citaten.
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De Monchy is onder de indruk van de kritiek van Van Twist: ‘was ik niet overtuigd van zijne opregtheid, ik zou
die liefde voor de Nederlandsche Handel-maatschappij zeer moeten betwijfelen, uit hoofde van de wijze waarop hij
in zijne bestrijding is te werk gegaan’. Ibidem, 786.
161
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en in denzelfden kring mijner oude denkbeelden’.164 Het debat loopt daarna snel op een eind.
De Kamer verwerpt alle ingediende amendementen, inclusief het voorstel van Duymaer van
Twist om het contract te verkorten tot vijf jaar. De wet krijgt een meerderheid van 32 tegen 26
stemmen.
Ten opzichte van de voorgaande negen jaar is er nauwelijks iets veranderd. De liberale
oppositie roert zich wel, maar maakt van deze wet geen halszaak, zoals bij de ontwerpen op
het recht van vereniging en vergadering en de ministeriële verantwoordelijkheid wel het geval
was. Het lot van de regering is inmiddels na de uittocht van Donker Curtius (Justitie), Baud
(Koloniën), Wichers (Justitie) toch al bezegeld.165 Als blijkt dat voor de afgetreden ministers
geen geschikte opvolgers te vinden zijn, vraagt De Kempenaer van Binnenlandse Zaken zijn
ontslag, daarin gevolgd door de overige ministers. De conclusie dat de regering bezweken is
aan ‘verval van krachten’, is dan onvermijdelijk.166 De liberalen hebben in enkele maanden
tijd hun doel bereikt. De onverzoenlijke Thorbecke wrijft dat de demissionaire regering in het
adres van antwoord van 26 september 1849 nog een keer in.
g Epiloog: troonrede en adres van antwoord
De eerste troonrede van koning Willem III die hij op 17 september 1849 uitspreekt, is weinig
opzienbarend. De zaken staan er over het algemeen goed voor en veel nieuws over de
wetgeving heeft de koning niet te melden.167 Het ontwerpadres van antwoord daarentegen
ademt, volgens Groen, vooral ‘een toon van vertrouwen der mannen van vooruitgang’. De
commissie die uit Backer, Dullert, Engelen, De Man en Thorbecke bestaat, kijkt vooral
vooruit naar een nieuwe regering en legt voor het slechte functioneren van de samenwerking
met de Kamer de schuld in § 5 volledig bij het huidige bewind.
‘Wij vleijen ons, dat eene hoofdreden dier teleurstelling, gebrek aan overeenstemming
tusschen de verantwoordelijke raadslieden der Kroon en deze Kamer, nu zij weggenomen, om
te worden vervangen door eene eenparigheid, welke het onderpand zal zijn eener krachtige en
spoedige bereiking Uwer hooge volk- en vaderlandlievende bedoelingen’.168
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Ibidem, 791.
Vijf dagen na het debat over de Handel-Maatschappij volgt minister Rijk van Marine.
166
Het is een beeldspraak van De Bruyne die Blok citeert in zijn Geschiedenis IV, 412. De tijdgenoten G.W. Vreede
en de oud-minister Baud denken daar anders over. De eerste wijst de Tweede Kamer aan als schuldige. Haar optreden
is ‘eene aaneenschakeling van hinderpalen, van bedilzucht en vitterij, van mistrouwen, onwil, tegenkanting en
dwarsboming van allerlei aard, als of het Ministerie dagelijks meer en meer moest worden ontmoedigd en vernederd’.
R. Kuiper, ‘G.W. Vreede’, 75. Volgens Baud ‘ontvingen [de ministers der Grondwet] het loon der huichelaars, vanaf
het oogenblik dat men achter het liberale masker politieke renegaten bespeurde’. Baud, De semi-officiële en
particuliere briefwisseling, 274.
167
De twee zorgen die de koning concreet noemt, zijn ‘het gedeeltelijk mislukken van een enkel gewas’ en ‘de vele
slachtoffers eener gevaarlijke ziekte’. Wel is het zo dat beide schijnen te verminderen. Handelingen 1849, z.p.
168
De andere paragrafen stelt de Kamer na minimale discussie ongewijzigd vast. Het is ontluisterend voor de regering
dat, op een kort bezwaar van Van Voorst na, niemand het opneemt voor de aftredende ministers. Hoe gering het
draagvlak is, onderstreept bijvoorbeeld Heemskerk die in De Gids zijn teleurstelling over het machteloze ministerie
uitspreekt, Aerts, De letterheren, 187.
165
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Groen van Prinsterer is het grondig oneens met deze analyse. Vanzelfsprekend gunt hij de
nieuwe regering een stabiele meerderheid, maar hij ‘zou ongaarne in ons constitutionneel
gouvernement die stelselmatige oppositie missen, welke in zoodanigen staatsvorm vereischt
wordt’.169 Groen is een de weinigen die de noodzaak van een actieve oppositie in het
parlementaire stelsel onderkent. Groen wijst de Kamer aan als medeverantwoordelijke voor de
slechte samenwerking. Hij ziet een verdeeld Huis dat ‘eene meer conservative rigting heeft, en
eene rigting welke iedereen noemt die van vooruitgang’.170 Het ontbreekt sinds maart 1848
aan de noodzakelijke ‘vereeniging van hetgeen in beide elementen goed is’. Maar ook dit is
niet de hoofdoorzaak. Het ontbreken van de homogeniteit in de regering, Groens voortdurende
refrein, is de werkelijke oorzaak voor de misère van 1849.
Dit kan minister De Kempenaer niet over zijn kant laten gaan. In een zeldzaam openhartige
verdediging van de regering breekt zich zijn frustratie baan. Hoe komt het toch dat de
ministers, allen voorstanders van hervorming, ‘juist in hunne vroegere medestanders hunne
bitterste bestrijders vinden, en dat wel van het oogenblik van hun optreden af’. De Kamer
krijgt de volle laag. De regering had tijd nodig om ‘met bedaarden zin en voorzigtig overleg
(...) om de gewigtige taak, hier te vervullen’ uit te kunnen voeren. De bittere conclusie is:
‘niets van dat alles mogt ons te beurte vallen. Ongeduld zat bij alles voor, misnoegdheid gaf
den toon, afkeuring was steeds gereed, en vóórdat wij hadden gesproken of gehandeld, was
het vonnis der veroordeeling reeds opgemaakt’.171 Ook deze keer is dat het geval: de Kamer
neemt § 5 met een grote meerderheid van 44 tegen 12 stemmen aan en, na afronding van het
debat, het hele adres met 49 tegen 5 stemmen (van Bachiene, Van Doorn, Groen van
Prinsterer, Schooneveld en Van Voorst).
Haast onopgemerkt neemt de Kamer in de nadagen van het ministerie-De Kempenaer nog
een belangrijk besluit. Op 12 september verhoogt zij de uitgaven ter bekostiging van de
invoering van de stenografie bij de vervaardiging van de Handelingen. Er komt daarmee een
eind aan het veel minder nauwkeurige tachygrafische verslag.172
h Een analyse van de regering in 1849: de interpellatie van Groen van Prinsterer
De verhouding tussen de Tweede Kamer en de regering is het hoofdonderwerp tijdens de
interpellatie op 27 juli 1849 van Groen van Prinsterer.173 De patstelling tussen beide is op dat
moment evident maar de regering heeft de handdoek nog niet in de ring geworpen. Groen wil
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Handelingen 1849-1850, 14. Jonckbloet, een overtuigde tegenstander van Groen, is het hier mee eens. Theokratie
en Grondwet, 6.
170
Groen distantieert zich van beiden. ‘Omtrent mij zelven moet ik te kennen geven dat ik tot geen dier beide
rigtingen onvoorwaardelijk behoor, maar voor beide veel sympathie gevoel’. Handelingen 1849-1850, 15.
171
Ibidem, 19 en 20. Vindplaats geldt voor de citaten van De Kempenaer. Cursivering is van mij. Zie ook: Theeuwen.
‘Een conservatief-liberaal’, 101-104.
172
Snelheid en nauwkeurigheid zijn de argumenten voor en de hoge kosten worden aangevoerd tegen de invoering.
Zie ook de tweede paragraaf van de Inleiding.
173
Van Hoeven bespreekt dit recht in De plaats van de grondwet, 137-141. Groen bewijst dat dit recht vanaf het
begin meer een individueel recht is, behoudens de toestemming van de Kamer, dan een zelfstandige bevoegdheid van
de Staten-Generaal.
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met zijn interpellatie de hopeloze positie van de regering vanuit zijn moderne opvatting over
de nieuwe constitutionele verhoudingen duidelijk maken.
Groen schetst in zijn rede het beeld van een constitutioneel ministerie, ‘gegrond op eenheid
van politieke denkwijs’, dat maatregelen voorbereidt met een ‘stelselmatig ontwerp’,
waardoor het in de Staten-Generaal invloed verkrijgt en behoudt.174 Dit is allereerst nodig om
een zwakke vorst te beschermen, een ambitieuze in te dammen en het stelt een goede koning
in staat ‘om zijne roeping te volbrengen’. Een homogeen ministerie is, in de tweede plaats,
een voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking met de Kamer die in meerderheid de
regering steunt. ‘Ziedaar juist de uitnemendheid van het constitutionneel gouvernement. Er is
eene meerderheid en eene minderheid, de minderheid bepleit en de meerderheid beslist’, maar
wel ‘ten aanhoore der Natie, en de minderheid van heden kan morgen de meerderheid zijn’.175
Op het punt van een stabiele meerderheid wringt op dit moment de schoen. ‘Nu is de Kamer
veranderd in eene soort van dispuut-collegie, daar alle 68 personen gelijk zijn, geen
middelpunt hebben, en de Minister is een 69ste buitengewoon lid, zelfs, niet aan de anderen
gelijk’. Desondanks streeft de Kamer door het inzetten van de rapporteurs, het recht van
amendement en initiatief wel degelijk naar een homogeen ministerie dat echter niet aan die
roeping kan of wil beantwoorden.
Deze overtuiging sluit aan bij eerdere, incidentele analyses van bijvoorbeeld Duymaer van
Twist, maar zij is veel geprononceerder dan die van vrijwel alle andere Kamerleden, of zij nu
liberaal, onafhankelijk, regeringsgezind of conservatief zijn. De liberalen eisen een regering
met Thorbecke en, samen met vrijwel alle anderen, denken zij vooral in termen van
individuele onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Groen is niet alleen een bekwaam parlementair analyticus, hij is vooral een oppositioneel
kanon. De rest van zijn rede is een volstrekt unieke mengelmoes van neerbuigende
vriendelijkheid, cabareteske typeringen en bikkelharde verwijten. Het ministerie is ‘de zuivere
uitdrukking van den Maartschen dampkring, van de Maartsche buien’, minister De
Kempenaer een voormalige verdediger van ‘wat men noemt de milde en vrijzinnige
begrippen’, en de afgetreden minister Donker Curtius heeft, het zij hem vergeven, klatergoud
aangezien voor goud en de rest ontbreekt het aan de ‘pensëe politique’.176
Donker Curtius reageert heel verontwaardigd. Groen moet zich vooral ‘onthouden van
grievende beschuldigingen, voor welke (...) ik meen dat geene de minste gronden bestaan’.177
De Kempenaer pakt het slimmer aan. Groen is alleen maar een reëel gevaar in combinatie met
Van Hall en Thorbecke. Beiden doen er het zwijgen toe. De verdediging door de minister is
vooral een onderstreping van het isolement van Groen van Prinsterer. Hij daagt Groen uit om
een motie van wantrouwen avant-la-lettre voor te stellen een novum! ‘en die voor den
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Handelingen 1849, 719.
Aerts wijst erop dat het regelmatige beroep op de natie niet in democratische zin opgevat moet worden, ‘Op
gepaste afstand’, 28.
176
Handelingen 1849, 721,
177
Ibidem, 724. Volgens Donker gunt hij iedereen de vrijheid om te zeggen wat hij wil, maar ‘dat die vrijheid in den
mond van iemand als den vorigen spreker toch beperkt moet zijn’.
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troon te brengen (...) opdat het Ministerie wete, wat het te doen heeft’.178 Groen weet dat hij
daarmee geen schijn van kans heeft en dekt zijn aftocht met een theatraal beroep op de natie.
‘De beslissing kan nu gerustelijk aan de Natie overgelaten worden. Dat Ministerie heeft van
deze Kamer eene waarschuwing ontvangen’.179
Groen is een scherp analyticus, maar in alle opzichten een solist. Hij heeft geen kansloze
samenwerking gezocht met Van Hall en Thorbecke omdat beiden weigeren zich te committeren aan de antirevolutionaire voorman die een onvoorspelbare bondgenoot is. Zijn analyse is
scherp. Het ontbreekt de regering aan een gearticuleerde overtuiging hoe de grondwet in de
praktijk vorm gegeven moet worden. De grote doelen zijn bereikt, maar het lukt niet om het
recht van vereniging en vergadering, de echte toetssteen, in liberale zin gestalte te geven.
Groen wijt dat aan een gebrek aan homogeniteit omdat het aan een geprononceerde politieke
overtuiging ontbreekt. Dat is een terechte constatering die begrijpelijkerwijs voorbijziet aan de
gepolitiseerde verhoudingen in de Tweede Kamer.
v Conclusie
Veel is er in 1849 veranderd en nog meer is er hetzelfde gebleven, ofwel in de woorden van
De Rooy: ‘In 1848 was de constitutie grondig veranderd, maar de politieke cultuur dus slechts
ten dele’.180 Niet nieuw is de stelselmatige oppositie, want die was er voor 1848 ook al, maar
wel nieuw is de onverzoenlijkheid van vooral de liberale oppositie. Die is, in tegenstelling tot
vroeger, niet bereid een liberale regering van de ongewenste snit te accepteren.
Dit komt in de eerste plaats door het verschil in perceptie van ‘1848’. De regering, en
vooral de ministers Donker Curtius en De Kempenaer, zien zich als de liberale voorhoede die
de nieuwe grondwet met steun van koning Willem II tot stand gebracht hebben en die nu naar
hun inmiddels gematigde overtuiging toegepast moet worden.181 De liberalen daarentegen
aanvaarden de nieuwe grondwet als een onvolmaakt compromis. Niet Donker Curtius of De
Kempenaer maar Thorbecke is de aangewezen persoon om die verder uit te werken. Met dit
laatste is Thorbecke het zonder meer eens. Alle organieke wetgeving die niet van zijn hand is,
wijst hij categorisch af. Hij is de vernedering van 1848 bepaald niet vergeten, wat resulteert in
neerbuigend en onwrikbaar optreden dat een aantal volgelingen tijdens de behandeling van de
organieke wetten trouw imiteert. De twee andere hoofdrolspelers, Groen van Prinsterer en
Van Hall, accepteren de grondwet. Van Hall als een fait accompli, terwijl Groen er veel
ambivalenter tegenover staat. Hij wijst de bron, het revolutionaire gedachtegoed, zonder meer
af maar nu de grondwet een feit is, onderkent hij, meer dan zijn meeste collega’s, de
consequenties ervan voor het functioneren van de Tweede Kamer.
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Ibidem, 726.
Tijdens de behandeling van het ontwerpadres van antwoord op 26 september komt De Kempenaer hier op terug.
Hij doet de slotzin af als ‘eenen behendigen terugtogt’ na een interpellatie waarin ‘niemand uwer hem het minste
blijk van overeenstemming, veel minder van goedkeuring schonk’. Handelingen 1849-1850, 19.
180
De Rooy, Ons stipje op de waereldkaart, 88.
181
Daarvoor zetten de belangrijkste ministers hun formidabele werkkracht in. Het veel gehoorde verwijt van traagheid
is dan ook voor deze ministers bijzonder grievend.
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De tweede oorzaak voor het voortdurende conflict tussen de regering en de Kamer is het
ongekende antagonisme tussen de belangrijkste politieke kopstukken van 1849. Die tussen
Thorbecke en Donker Curtius is niet de enige. Van Hall heeft eveneens een afkeer van Donker
Curtius die in het verleden op hoge toon in pamfletten vergaande politieke modernisering
eiste. Deze bête noire is in 1848 zijn indirecte, succesvolle opvolger geworden. Het maakt
Van Hall tot een beleefde maar gevaarlijke tegenstander. De ongebonden Groen van Prinsterer
fungeert tussen deze drie onverzoenlijke tegenstanders regelmatig als katalysator. Het krediet
dat de regering heeft, is zo gering dat het ministerie Donker Curtius - De Kempenaer feitelijk
geen schijn van kans heeft. De analyse van de stemmingen maakt dit in één oogopslag
zichtbaar. Het liberale ministerie Donker Curtius - De Kempenaer heeft alleen te maken met
een nog liberalere oppositie en vrijwel niet met een conservatief stemmend blok.
Meer nog is onveranderd gebleven. Dat geldt vooral voor de invloed van de prominenten
die opnieuw groot is. De ervaren garde weet vooral haar stempel te drukken op de afdelingen
en in het leiden van de debatten krijgen zij de grote steun van de nieuwe leden Albarda,
Fokker, Godefroi, Poortman en Van Zuylen van Nijevelt. Het is wel zo dat zij regelmatig
grote hinder ondervinden van de grote drie, maar het doet niet af aan hun belang tijdens de
meeste debatten. Vooral Thorbecke compliceert het functioneren van de Kamer door zijn
soms onparlementaire optreden en door het polariserende gedrag van zijn directe volgelingen.
Daarentegen maakt de onverminderd grote afkeer van partijen en de hang naar individuele
onafhankelijkheid de aanwezigheid van de prominenten opnieuw onmisbaar. De enkele
uitzonderingen, zoals Groen van Prinsterer en Poortman die de portée van partijen in de
nieuwe constitutionele verhoudingen wel onderkennen, blijven uitzonderingen.
De continuïteit in het functioneren van de Kamer is onmiskenbaar, zoals de analyse van de
stemmingen eveneens aantoont. De continuïteit betreft allereerst het aantal wetten dat de
Kamer in 1849 goedkeurt en in de tweede plaats het geleidelijke verloop van tegen- naar
voorstemmers. De verhoudingen kunnen, in vergelijking met eerdere jaren, veel meer
gepolitiseerd zijn, maar het stemgedrag is niet veranderd en nadrukkelijk scheidslijnen tussen
groepen of partijen ontbreken net zoals in de jaren voor de grondwetsherziening.
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2 Thorbecke aan het bewind: de Tweede Kamer en het ministerie
Thorbecke - Nedermeijer van Rosenthal
i Introductie
Het is ondoenlijk om een periode van bijna vier jaar te typeren met een episode uit slechts één
debat. Er gebeurt te veel en het optreden van de Kamer is soms te verschillend, zoals uit deze
drie korte voorbeelden blijkt.
Donker Curtius, in 1849 nog minister van Justitie en nu, op 7 juni 1850, gewoon Kamerlid,
heeft alle reden om diep teleurgesteld te zijn in zijn vroegere liberale bondgenoten met hun
beschamende gedweep met Thorbecke. Zij zijn verworden tot slippendragers van de
‘tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken’. Zij ‘zijn teruggetreden tot het oude,
afgekeurde stelsel van onderworpen geloof en blind vertrouwen’. Zij klitten binnen en buiten
de Kamer samen en oefenen hun invloed uit door ‘een welbekend dagblad’. Deze partij ‘die
exclusif zich noemt de partij van vooruitgang’ vormt ‘eene zesde sectie (...) altijd onder
dezelfde leiding’, een ‘derde Kamer’.1
De algemene beraadslaging over de kieswet van Thorbecke is in volle gang. Donker
Curtius is nogal heftig en uitgesproken in zijn beschuldiging, maar hij legt wel de vinger bij
een gevoelige plek. De liberale meerderheid is haar kritische en onafhankelijke opstelling, op
een enkeling na, volledig kwijt als Thorbecke met een wetsvoorstel in de Kamer verschijnt.
Dit is één voorbeeld van het optreden van de Kamermeerderheid.
Hoe anders gaat het eraan toe als Nedermeijer van Rosenthal zijn wetsontwerp op het recht
van vereniging en vergadering van 14 tot 18 juli 1851 in een spectaculair en chaotisch debat
probeert te verdedigen. Van Rosenthal slikt een amendement van Poortman dat zijn hele
ontwerp op zijn kop zet, terwijl Thorbecke, daartoe uitgedaagd door Van Goltstein en Groen,
zijn collega openlijk vernedert als hij ronduit zegt dat niemand deze wet zou moeten willen.
De Kamer laat de minister zonder mededogen enkele dagen bungelen, voordat het ontwerp
definitief in een la verdwijnt.
Dit is het andere gezicht van de Tweede Kamer. Ministers die niet de sterkste ontwerpen
indienen én die de openlijke steun van Thorbecke of Van Bosse om wat voor reden dan ook
missen, zijn aangeschoten wild dat op geen medelijden hoeft te rekenen. Het zichtbare gebrek
aan ministeriële homogeniteit is opvallend: Thorbecke en Van Bosse distantiëren zich soms
hoorbaar of zichtbaar van een medeminister.
Duidelijk is dat de leerschool die de Kamer in deze jaren doorloopt uitersten kent.
Desondanks krijgt de Kamer geleidelijk aan ervaring in het effectief gebruiken van het
belangrijke maar lastige recht van amendement. Minister Van Bosse ervaart dat op 9 februari
1852 aan den lijve. De minister wil het budgettaire overschot besteden aan aflossing van
staatsleningen, terwijl De Man een deel van het overschot wil inzetten om de schuld aan de
Nederlandsche Handel-Maatschappij te verminderen om eerder onder het eenzijdige en
1

Handelingen 1849-1850, afl.19, 10. Het is de vraag of Jan Terlouw van deze rede op de hoogte is geweest toen hij
het gelijknamige boek schreef. Donker Curtius hekelt hier het wekelijkse samenkomsten van de liberale Kamerleden
in het huis van Anemaet.

317

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

nadelige consignatiecontract uit te komen. Eerdere pogingen zijn altijd mislukt, maar nu heeft
De Man zijn amendement samen met vijf vooraanstaande liberalen ingediend om de steun van
de liberale meerderheid te verwerven. Tot verbazing van de minister neemt de Kamer het
amendement aan. Goed voorbereide amendementen, waarvoor een meerderheid georganiseerd
is en die tegen de zin van een krachtige minister de meerderheid krijgen, komen vrijwel niet
voor.
Deze drie voorbeelden staan symbool voor het verloop van de periode van 1849 tot 1853.
Het begint met een tijd waarin Thorbecke de Kamer met zijn superieure ontwerpen bijna
volledig beheerst. In diens kielzog opereert Van Bosse iets minder opvallend maar weinig
minder effectief. Samen zetten zij de zitting van 1849-1850 naar hun hand.
In 1850-1851 zet Thorbecke zijn zegetocht voort met de gemeentewet en de onteigeningswet. Andere ministers, met name Van Spengler van Oorlog en vooral Nedermeijer van
Rosenthal van Justitie, hebben het veel moeilijker. De Tweede Kamer neemt in deze zitting
een proef met de zelfstandige rapporteurs om het onderzoek van wetsontwerpen te verbeteren
en te bespoedigen. De oude werkwijze blijkt in de praktijk toch niet te voldoen.
Tijdens de zitting van 1851-1852 blijft Thorbecke veel meer op de achtergrond ten gunste
van Van Bosse die de strijd met de Kamer aangaat over een groot aantal belastingwetten. De
minister excelleert, ondanks een ingetrokken, cruciale wet en de Kamer, die inmiddels 1848
en de instroom van veel nieuwe leden verwerkt heeft, functioneert weer onder de leiding van
oude en nieuwe prominenten als een deskundige en onafhankelijke vertegenwoordiging. De
gedwongen intrekking van een voorgestelde belasting op renten door Van Bosse toont wel aan
dat er ten aanzien van de belastingwetgeving heel weinig veranderd is. De vrijwel
ontbrekende ministeriële homogeniteit, ondanks het nieuwe reglement voor de ministerraad,
blijf de grootste zwakte van het ministerie met een gedeeltelijke leegloop tot gevolg.2
De zitting van 1852-1853 heeft niet zo veel om het lijf. Op het moment dat de enige wet
van betekenis, de wet op het armbestuur, bijna aan plenaire behandeling toe is, barst de
Aprilbeweging los. Die betekent het einde van het ministerie-Thorbecke.
ii De Tweede Kamer van 1849 tot 1853
Tijdens Thorbeckes eerste termijn als minister van Binnenlandse Zaken (1849 tot 1853)
verandert de samenstelling van de Tweede Kamer meerdere keren door tussentijdse
wisselingen en door algemene en tussentijdse verkiezingen.3 De algemene verkiezingen van
27 augustus 1850 zijn het sluitstuk van de nieuwe kieswet en de tussentijdse van 8 juni 1852
zijn het gevolg van het wettelijke voorschrift dat elke twee jaar de helft van de Kamer
aftreedt. Het gaat om deze aantallen:
2

In 1850 is het nieuwe reglement na het onvermijdelijke geharrewar met de koning, tot stand gekomen. De raad
neemt voortaan besluiten bij meerderheid van stemmen en geen minister mag handelen in strijd met die
meerderheidsbesluiten. Hooykaas, ‘Het reglement’, 169-171; Van der Maar, ‘Tussen individuele en collectieve
verantwoordelijkheid’, 328-329; Aerts, Thorbecke wil het, 441-442. De verhouding tussen de koning en zijn
ministerie is ronduit slecht. Zie, als een van de vele voorbeelden, Van der Meulen, Koning Willem III, 239-250.
3
Zie de vier bestanden TK cies-spreken-stemmen [49-53].ods en de toelichtingen TK Toelichting
cies-spreken-stemmen [49-53].pdf op DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xc3-f7g7
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Tabel 1: Veranderingen in de samenstelling van de Tweede Kamer van 1849 tot 1853
’49-’50

’50-’51

’51-’52

’52-’53

nvt

17

nvt

5

ontslag tussentijds

4

4

5

5

aantredend tussentijds

4

3

6

2

ontslag bij verkiezingen

16

nvt

5

(27)

aantredend na verkiezingen

Tijdens de Aprilbeweging van 1853 zitten er nog 41 (van de 664) leden die in 1849 de
presentatie van het ministerie hebben meegemaakt. In deze periode verliest de Kamer
toonaangevende leden én treden er nieuwe spraakmakende parlementariërs aan die de
komende jaren veel invloed zullen uitoefenen, zonder dat de Kamer ingrijpend van kleur
verandert.5
Tijdens de zitting 1849-1850, onder het voorzitterschap van Van Goltstein, overlijdt op 6
augustus 1850 de onafhankelijke en invloedrijke Verweij Mejan, een van de belangrijkste
steunpilaren van de financiële oppositie voor 1848 en een zakelijke debater die onvermoeibaar
de onafhankelijkheid van de Kamer heeft verdedigd. Van Höevell, de aankomende specialist
op koloniaal terrein,6 Van Heemstra, Van Dam van Isselt (hij is zijn frustratie inmiddels te
boven gekomen) en De Fremery nemen in deze zitting de opengevallen plaatsen van Albarda,
Van Dam van Isselt, Nedermeijer van Rosenthal en Thorbecke in.7
De veranderingen zijn in 1850-1851, door de algemene verkiezingen op 27 augustus, veel
groter. 17 gekozenen nemen voor het eerst plaats in de Kamer en drie voegen zich bij hen in
de loop van de zitting. Het betekent dat 16 leden niet herkozen zijn of, zoals bij Donker
Curtius, De Monchy en Van Rijckevorsel, niet aan de verkiezingen hebben meegedaan.8 De
Kamer verliest in hen meerdere prominente leden. Het zijn onder andere De Monchy en Van
Rijckevorsel, allebei wars van theoretische gewichtigdoenerij en allebei grote voorvechters
van de vrijhandel. De liberalen moet het stellen zonder de meestal heldere verwoording van
hun standpunten door Fokker, Van Heemstra en Wijnaendts. De conservatieven verliezen in
Van Randwijck letterlijk een man van de oude stempel die hun wantrouwen in zorgvuldige
4

De beide nieuwe ministers Nedermeijer van Rosenthal en Thorbecke hebben voorafgaand aan de presentatie ontslag
genomen als Kamerlid.
5
Zie bijvoorbeeld: Boogman, Rondom 1848, 102, en De Jong, Standspolitiek, 24.
6
Vanvugt, ‘Van Höevell’, 98-101; Van der Velde, Een Indische liefde, 141 e.v..
7
De toelating van de voormalige predikant Van Höevell gaat niet zonder slag of stoot. Het feit dat hij ontslag
genomen heeft is voor de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt niet genoeg. Eerst na ontvangst van een brief
van Van Höevell, waarin hij ‘verklaart bij deze, afstand te doen van het regt van admissie tot de predikdienst, (...) en
van alle de uit die admissie voortvloeiende regten en bevoegdheden’, heeft de commissie het besluit kunnen nemen
om tot toelating van het nieuwe lid te adviseren. Groen van Prinsterer is de enige die bezwaar maakt tegen de
motivering van de commissie, niet tegen het advies. Handelingen 1849-1850, 29.
8
Het zijn Costerus, Fokker (3), De Fremery (4), Van Heemstra, Van Heloma (3), Lambrechts, Leclercq (2), Van
Randwijck (2), Scheltinga Winterberg, De Villers de Pité, L.L.G.M. en Wijnaendts. Het getal achter de naam geeft
aan dat die persoon meer dan één keer aan een stemming of herstemming deelgenomen heeft om alsnog afgevaardigd
te worden. De Fremery is het meest vasthoudend. Het lukt hem uiteindelijk om op 11 maart 1851, ook nu weer na een
herstemming, terug te keren in de vacature van Duymaer van Twist. Donker Curtius doet niet mee aan de
verkiezingen van 27 augustus maar wel aan een tussentijdse op 31 oktober in Amsterdam. Hij weet slechts 4,97% van
de stemmen te krijgen. Van Tijn, rekent in ‘The Party Structure’, 184, 44 van de 68 leden tot de liberalen. De Rooy is
in Ons stipje op de waereldkaart, 87, realistischer met zijn constatering dat het een betrekkelijk gering aantal betreft.
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redevoeringen kon verwoorden. Tot slot moeten de rooms-katholieken vanaf 19 november
1850 de ervaren Mutsaers missen.9 In de loop van de zitting nemen vier leden hun ontslag,
waaronder de voorzitter Duymaer van Twist die benoemd is tot gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië.10 Eén van de nieuwkomers is het voormalige hoofd van de Amsterdamse
politie Provó Kluit die vooral op juridische onderwerpen van zich laat horen.11
De Kamer kiest voor de zitting van 1850-1851 in Duymaer van Twist opnieuw voor een
onafhankelijke zwaargewicht als voorzitter. In zijn aanvaardingsrede wijst hij de liberale
pretentie dat er na de algemene verkiezingen een nieuwe Kamer aangetreden zou zijn, in klare
taal af. Van Twist blikt terug op 1848, toen het ‘door de wijsheid des Konings, door de
gematigdheid van zijne raadslieden en van de Vertegenwoordiging, door het gezond verstand
vooral van het Nederlandsche Volk (...), onder Gods zegen’ mogelijk geweest is ‘de
grondslagen van ons staatsgebouw te verbeteren en te bevestigen, zonder toe te geven aan
overdreven eischen van den geest die de volken beroerde’. Het is ‘verbeteren en bevestigen’
en geen nieuwe dageraad of een breuk met het verleden. Daarom moet de grondwet ‘naar haar
waarachtigen geest [worden] uitgevoerd’. De Kamer zal het bewijs leveren ‘dat het ware
constitutionnele leven in iets anders bestaat, dan in voortdurende slingeringen tusschen
revolutie en reactie’. Duymaer van Twist ziet zich geroepen om de Kamer voor te gaan op de
weg van ‘bedaarde en standvastige ontwikkeling en verbetering, naar den toestand en de
behoeften van ons volk en van onzen tijd.12
De zitting van 1851-1852 begint, nu er geen periodieke verkiezingen zijn geweest, onder
leiding van Boreel van Hogelanden met een ongewijzigde Kamer. Gouverneur en Storm
worden tijdens het jaar beiden benoemd tot burgemeester, zij nemen ontslag en keren na hun
herverkiezing weer terug.13 De periodieke verkiezingen van 8 juni 1852 leiden tot enkele
kleine verschuivingen. Slechts vijf leden keren niet terug, waaronder Hoffmann en Lotsy. Van
de nieuwe leden is oud-minister Rochussen met afstand het meest bekend.
Tijdens de zitting van 1852-1853 wordt Van Zuylen van Nijevelt minister van
Buitenlandse Zaken, maakt Van Dam van Isselt de overstap naar de Eerste Kamer en vertrekt
Boreel van Hogelanden om persoonlijke redenen. Het is de eerste zitting waarin de Kamer de
liberaal Dullert, die gerespecteerd wordt om zijn conciliante optreden, kiest tot voorzitter.14
Van Doorn en Van Hall nemen tijdens de Aprilbeweging ontslag om zitting te nemen in de
nieuwe regering die de koning veel welgevalliger is dan het ministerie Thorbecke. De zitting

9

In de Handelingen ontbreken af en toe opvallende details. Op 2 december 1850 is er een ingekomen stuk met de
mededeling dat Mutsaers per 16 november van dat jaar benoemd is tot raadsheer in de Hoge Raad. Hij is op de datum
van benoeming en op de twee volgende vergaderingen van de 18e en de 19e nog aanwezig. Na die datum ontbreekt hij
zonder dat de voorzitter, althans volgens de Handelingen, melding maakt van het ontslag van Mutsaers.
10
Zwart vertelt omstandig wat er voor gedoe aan vooraf gegaan is, Duymaer van Twist, 69-71.
11
Onder de nieuwe Kamerleden bevinden zich enkele ervaren politici, zoals Gevers van Endegeest, Gouverneur,
Hoffmann, Mackay en oud-minister J.Ch. Baud.
12
Handelingen 1850-1851, 13. Zie ook: Zwart, A.J. Duymaer van Twist, 209.
13
Volgens Manning, ‘Storm’, 99, heeft Thorbecke aangedrongen op de benoeming van Storm.
14
Zijn grootste invloed komt later. Van 1869 tot 1880 is Dullert onafgebroken voorzitter van de Tweede Kamer. Zie:
Turpijn, Mannen van gezag, 163 e.v..
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duurt door de Aprilbeweging maar kort; na de indiening van het ontslag van de regering volgt
op 26 april 1853 de ontbinding van de Tweede Kamer.
Bij de prominenten draait het om gezag. Gezag dat zij toegekend krijgen door hun medeleden
die hen kiezen als voorzitter van de Kamer of van de afdelingen. Deze voordrachten zijn een
erkenning van deskundigheid en vooral van hun leiderschap in het debat. Het gaat daarnaast
ook om gezag dat de prominenten zelf willen uitoefenen in de plenaire debatten. Zij willen en
kunnen (meestal) een discussie sturen, zodat de verschillende standpunten helder aan de orde
komen. Het is wel zo dat Thorbecke als minister het deze Kamerleden, met zijn
deskundigheid en zijn dwingende manier van debatteren, bijzonder moeilijk maakt. Verder is
er nog de minder opvallende invloed van de rapporteurs. De grote namen uit de tabellen met
de voorzitters en de debaters komen veel minder voor bij de rapporteurs; omgekeerd is dat
ook het geval.
Tabel 2: Kamerleden die tijdens de zittingen van 1849 tot 1853 voorgedragen of gekozen zijn
voor voorzitterschappen, inclusief het aantal keren van voordracht of verkiezing15
Voordracht (afdelings-)

Idem ’50-’51

Idem ’51-’52

Idem ’52-’53

voorzitter ’49-’50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Goltstein, J.K. van
Duymaer van T., A.J.
Boreel van H., W.
Heemstra, S. van (knt)
Man, M.J. de
Schooneveld, P.C.
Storm, L.D.
Verweij Mejan (knt)
Backer, C.
Dam van I., E.W. van
Donker Curtius, D.
Dullert, W.H.
Groen van P., G.
Lotsy, J.S.
Monchy, E.P. de (knt)

vz
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Duymaer van T., A.J.
Wichers, B. (knt)
Goltstein, J.K. van
Man, M.J. de
Sloet tot O., B.W.A.E.
Dullert, W.H.
Lotsy, J.S.
Luyben, J.L.A.
Boreel van H., W.
Gevers van E., D.Th. (n)
Höevell, W.R. van
Engelen, A.W.
Heemskerk Bzn., J.
Storm, L.D.
Bachiene, Ph.J.

vz
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1

Boreel van H., W.
Dullert, W.H.
Zuylen van N., Van
Hall, F.A. van
Heemskerk Bzn., J.
Bruggen H., I.Th. ter
Fremery, J.A. de
Gevers van E., D.Th.
Godefroi, M.H.
Goltstein, J.K. van
Höevell, W.R. van
Luyben, J.L.A.
Poortman, K.A.
Akerlaken, D. van
Bachiene, Ph.J.

vz
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Dullert, W.H.
Höevell, W.R. van
Gevers van E., D.Th.
Godefroi, M.H.
Goltstein, J.K. van
Baud, J.Ch.
Bruggen H., I.Th. ter
Dirks, J.
Hall, F.A. van
Linden, G.M. van der
Luyben, J.L.A.
Poortman, K.A.
Sloet tot O, B.W.A.E.
Zuylen van N., Van (knt)
Bachiene, Ph.J.

vz
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Het eerste wat in deze tabel opvalt, is dat de oudgedienden zich goed weten te handhaven.
Duymaer van Twist,16 Van Goltstein, Boreel van Hogelanden, Luyben en Gevers van
Endegeest blijven onverminderd invloedrijke Kamerleden. Van Hall weet zijn gezag zelfs te
vergroten: tijdens de laatste twee zittingen wordt hij vaker voorgedragen voor
voorzitterschappen. Dat geldt wat minder voor De Man en Schooneveld die in de loop van de
periode er niet meer voor in aanmerking komen. Het tweede dat uit de tabel naar voren komt,
15

De aanduiding (knt), betekent dat het Kamerlid tijdens de zitting vertrekt of overlijdt of na de zitting niet meer
terugkeert. (n) betekent dat het lid voor het eerst zitting heeft. In het geval van Gevers van Endegeest gaat het om een
terugkeer na een korte onderbreking.
16
Door zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in januari 1850 is de rol van Duymaer van
Twist snel uitgespeeld.
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is dat nieuwe Kamerleden vooral vanaf de zitting van 1851-1852, een jaar na de algemene
verkiezingen, een vaste plaats in gaan nemen bij de prominenten. Met Dullert, Van Zuylen
van Nijevelt, Godefroi, Van Höevell en Poortman zijn het vooral liberalen die het voortouw
nemen.
Tabel 3: Kamerleden die in de periode 1849 tot 1853 deelnemen aan de debatten, inclusief het
aantal deelnames
Deelname aan debatten
’49-’50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Donker Curtius, D. (knt)
Hall, F.A. van
Dam van I., E.W. van
Man, M.J. de
Backer, C.
Fokker, G.A. (knt)
Goltstein, J.K. van
Heemstra, S. van (knt)
Duymaer van T., A.J.
Schooneveld, P.C.
Dirks, J.
Groen van P., G.
Linden, G.M. van der
Lotsy, J.S.
Höevell, W.R. van (n)

27
23
21
19
19
17
16
16
15
15
15
14
14
13
13

Idem ’50-’51

Idem ’51-’52

Hall, F.A. van
20
Goltstein, J.K. van
18
Linden, G.M. van der
16
Mackay, Ae.
15
Groen van P., G.
13
Metman, L. (n)
13
Poortman, K.A.
13
Dam van I., E.W. van
12
Eck, D. van
12
Man, M.J. de
12
Bachiene, Ph.J.
11
Gevers van E., D.Th. (n) 11
Schooneveld, P.C.
11
Dullert, W.H.
10
Fremery, J.A. de
10

Dam van I., E.W. van
Bachiene, Ph.J.
Goltstein, J.K. van
Hall, F.A. van
Nispen van S., Van
Linden, G.M. van der
Mackay, Ae.
Man, M.J. de
Godefroi, M.H.
Eck, D. van
Metman, L.
Fremery, J.A. de
Poortman, K.A.
Storm van 's-Gr., C.M.

Idem ’52-’53
25
21
21
21
21
20
20
19
18
17
17
16
16
16

Mackay, Ae.
Goltstein, J.K. van
Linden, G.M. van der
Bachiene, Ph.J.
Eck, D. van
Gevers D., W.Th. (n)
Hall, F.A. van
Höevell, W.R. van
Nierop, A.S. van
Nispen van S., Van
Gevers van E., D.Th.
Man, M.J. de
Metman, L.
Rochussen, J.J. (n)
Blussé van O-A., P.

12
10
10
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6

De invloedrijke sprekers tijdens de hele periode zijn onmiskenbaar de ervaren Van Goltstein,
Van Hall, De Man, Van Dam van Isselt en het nieuwe lid Van der Linden. Ook in deze tabel is
een aantredende nieuwe generatie te zien. Die bestaat uit de antirevolutionair Mackay en de
liberalen Van Eck, Poortman en Bachiene. Een opmerkelijk detail is dat Schooneveld en
Groen van Prinsterer na de zitting van 1850-1851 niet meer in de tabel voorkomen. In beide
gevallen wijst dat niet zozeer op verminderde betrokkenheid of invloed, als wel op het feit dat
beiden het moment waarop zij het woord voeren, zorgvuldiger kiezen. Groen heeft de
liberalen in de eerste jaren, tot het moment dat de grote organieke wetten van Thorbecke
aanvaard zijn, te pas en te onpas bestreden. Daarna is Thorbecke minder in beeld en wordt
Groen selectiever in zijn oppositie.
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Tabel 4: Kamerleden die in de periode 1849 tot 1853 lid zijn van de commissies van
rapporteurs en van onderzoek, inclusief het aantal lidmaatschappen
Commissies van
rapporteurs en
onderzoek ’49-’50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dirks, J.
Fokker, G.A. (knt)
Meeussen, K.A.
Mutsaers, J.A.
Doorn, E.C.U. van
Dullert, W.H.
Duymaer van T., A.J.
Engelen, A.W.
Heemskerk Bzn., J.
Heijde, J.F. van der
Leclercq, J.L.M. (knt)
Lotsy, J.S.
Bachiene, Ph.J.
Backer, C.
Bots, J.B.

8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6

Idem ’50-’51

Idem ’51-’52

Dirks, J.
14
Borret, E.J.H.
13
Westerhoff, R.
13
Bachiene, Ph.J.
12
Eck, D. van
12
Hall, F.A. van
12
Metman, L. (n)
12
Godefroi, M.H.
11
Poortman, K.A.
11
Ypeij, A. (n)
11
Slicher van D., J.J.
10
Dommer van P.,
9
Gevers van E., D.Th. (n) 9
Hoffmann, M.A.F.H. (n) 9
Lynden, W. van. (n)
9

Bachiene, Ph.J.
Dullert, W.H.
Metman, L.
Storm van 's-Gr., C.M.
Blussé van O-A., P.
Dirks, J.
Goltstein, J.K. van
Hall, F.A. van
Heemskerk Bzn., J.
Nispen van S., Van
Slicher van D., J.J.
Zuylen van N., Van
Akerlaken, D. van
Bruggen H., I.Th. ter
Wintgens, W.

Idem ’52-’53

23
23
18
18
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14

Bachiene, Ph.J.
Gevers D., W.Th. (n)
Nispen van S., Van,
Voorst, W.H. van
Dirks, J.
Hall, F.A. van (knt)
Goltstein, J.K. van
Bruggen H., I.Th. ter
Doorn, E.C.U. van (knt)
Fremery, J.A. de
Raadt, G.A. de
Blussé van O-A., P.
Heemskerk Bzn., J.
Metman, L.
Akerlaken, D. van

20
19
14
14
13
13
12
11
11
11
11
10
10
10
9

Het werk in de commissies is onopvallender en navenant minder in trek bij de prominente
voorzitters en sprekers. Uitzonderingen zijn Duymaer van Twist, Bachiene, Dullert, Van
Goltstein en een aantal leden die af en toe genoemd worden. Enkele vaste waarden zijn er wel
in de personen van Dirks, Bachiene en Heemskerk. Nieuwe namen zijn Metman, Blussé en
Ter Bruggen Hugenholtz.
iii Analyse van het stemgedrag tijdens het ministerie Thorbecke - Nedermeijer van
Rosenthal
Het stemgedrag in de vier zittingen van 1849 tot 1853 is steeds afzonderlijk geanalyseerd en
van commentaar voorzien met een uitvoerige bespreking van opvallende of cruciale debatten
en stemmingen. De belangrijkste vraag bij de bespreking van de vier analyses is natuurlijk of
het stemgedrag ten opzichte van 1849 (en eerdere jaren) verandert, nu Thorbecke de
belangrijkste minister van het nieuwe kabinet is. De tweede vraag betreft het door Groen van
Prinsterer gehekelde gebrek aan homogeniteit onder de ministers. Is het verwijt zichtbaar of is
het alleen maar oppositionele retoriek? Daarnaast komen de verschillende politieke
stromingen aan de orde en de soms opvallende posities van individuele Kamerleden.
In onderstaande tabel met de feitelijke gegevens over de geanalyseerde stemmingen is te
zien dat regering en Kamer veel werk verzetten. Van 13 november 1849 tot 21 april 1853
stemt de Tweede Kamer over maar liefst 457 wetsontwerpen.17 Het is wel zo dat met ingang
van de zitting 1850-1851 elke naturalisatie bij wet moet worden geregeld. Daardoor neemt het
aantal wetten (en unanieme stemmingen) sterk toe. In de tabel hieronder is in de kolom
Wetsontwerpen - nat. te zien om hoeveel naturalisatiewetten het gaat. Aangezien de Tweede
Kamer bijna altijd unaniem voor deze wetten stemt, maken die geen deel uit van de
17

Zie pagina 318, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabellen, zie Bijlage,
453-455.
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berekening van de Cr.18 Na aftrek van deze ontwerpen blijven er toch nog 247 over; in krap
vier jaar bijna net zoveel als de 270 ontwerpen die geanalyseerd zijn in de acht jaar van 1840
tot en met 1848.
Tabel 5: De stemanalyses van 1849 tot 185319
Zitting

1849-1850
1850-1851
1851-1852
1852-1853

Duur

13 nov. tot 20 aug.
7 okt. tot 13 sept.
15 sept. tot 4 aug.
20 sept. tot 21 apr.

Dagen

88
99
116
56

Wetsontwerpen
tot.

nat.

44
147
184
82

nvt
81
104
29

Cr =

2e dim.

1 - 0,97
1 - 0,95
1 - 0,95
1 - 0,98

nee
nee
nee
nee

netto terug verw.
43
66
80
51

0
0
2
0

0
2
3
0

Niet
opgenomen
leden
11
5
3
6

Tabel 5 suggereert een redelijk homogene Kamer en een productieve regering die haar
voorstellen, die kennelijk van voldoende kwaliteit zijn, bijna altijd met succes weet te
verdedigen. Dit succes lijkt nauwelijks te worden beperkt door de vijf verworpen ontwerpen
en twee teruggetrokken voorstellen op een totaal van 247. Tijdens de behandeling van de
verschillende zittingen moet duidelijk worden of dit werkelijk het geval is. De verschillende
analyses die nu aan de orde komen, beslaan steeds één zitting. De belangrijkste ontwerpen
waarover gestemd wordt, krijgen steeds een afzonderlijke bespreking.
a Analyse en debatten uit de zitting van 1849-1850
Analyse van de stemmingen
Het eerste jaar van het ministerie Thorbecke is het jaar waarin het ‘Wacht op onze daden’
ruimschoots wordt beloond, zij het dat ‘onze daden’ zich hoofdzakelijk beperken tot de
voorstellen van Van Bosse en Thorbecke.
Op 13 november 1849 presenteert Thorbecke zijn ministerie in de Tweede Kamer in het
besef dat hij daarmee eindelijk tegemoet komt aan de vurige wens die de meerderheid sinds
maart 1849 heeft gekoesterd.20 De nieuwe ministersploeg bestaat uit Van Sonsbeeck
(Buitenlandse Zaken), Nedermeijer van Rosenthal (Justitie), Thorbecke (Binnenlandse
Zaken), Lucas (Marine), Van Bosse (Financiën), Van Spengler (Oorlog) en Pahud
(Koloniën).21 Thorbecke doet openhartig verslag van het gechicaneer van koning Willem III
18

De Cr wordt onwaarschijnlijk en onrealistisch hoog als alle naturalistiestemmingen meetellen. Een voorbeeld: in
1850-1851 is de Cr met de naturalisaties 1 - 0,97. Zonder deze stemmingen daalt de Cr naar 1 - 0,94 waardoor de
stemmingen 15 en 23 verwijderd moeten worden. Die wijzen overigens niet naar een tweede dimensie. Er zijn twee
uitzonderingen: in de zitting van 1851-1852 stemt Taets van Amerongen in stemming 88 tegen en in stemming 181
stemmen Gouverneur en Heemskerk tegen een naturalisatie. Die stemmingen zijn wel opgenomen.
19
In de tabel staat tot. voor totaal, nat. voor naturalisatieontwerpen, verw. voor verworpen en dim. voor dimensie,
ofwel de tegenstelling die het stemgedrag bepaalt.
20
De gebeurtenis doet, ondanks alle verschillen en persoonlijke animositeit, denken aan het optreden van
Schimmelpenninck op 25 maart 1848 die toen door de meerderheid ook gezien werd als de meest aangewezen
persoon om het land te leiden.
21
De ministeries van Hervormde en andere Erediensten en van Rooms-Katholieke Eredienst krijgen bewust geen
eigen bewindsman maar worden waargenomen door respectievelijk Nedermeijer van Rosenthal en Van Sonsbeeck.
Volgens Aerts, Thorbecke wil het, 422, had Thorbecke liever Storm, Duymaer van Twist, Van der Linden,
Hugenholtz. Storm van ‘s Gravesande en Van Bosse als ministers gezien. De onwillige koning spreekt over bijna
iedereen zijn veto uit, zodat uiteindelijk deze ministers op het kussen komen. Zie ook: Van der Meulen, Koning
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die de beide formateurs Thorbecke en Nedermeijer van Rosenthal niet wilde spreken en die
door middel van een ‘kabinetsschrijven’ de toekomstige ministers aan een politieke
acceptatietest probeerde te onderwerpen.22 Uiteindelijk heeft, mede door toedoen van Van
Goltstein en Donker Curtius, de koning het hoofd in de schoot gelegd en de nieuwe regering
benoemd.23
Thorbecke is zeker van zijn positie en van zijn missie. Het aanbieden van een programma
vindt hij overbodige tijdverspilling. Immers, de regering heeft ‘het beleid der zaken aanvaard
in de onderstelling, in het vertrouwen dat dit Gouvernement, ik zal het opregt en eenvoudig
zeggen, u welkom zou zijn (...). Wij gelooven, dat onze rigting die der Kamer is (...) dat wij,
in gedachte en in wil, homogeen zijn met de Vertegenwoordiging’.24 De tegenstanders en de
sceptici willen er niet aan dat dit de werkelijkheid is voor de komende jaren; zij storen zich
bijzonder aan wat zij zien als grootspraak.
Tijdens de algemene beraadslaging over de begroting van 1850, van 10 tot 13 december
1849, speelt de afwezigheid van een programma opnieuw een hoofdrol. Groen van Prinsterer,
die weet dat hij er met zijn inhoudelijke oppositie alleen voor staat, gaat het niet om
ondergeschikte overwegingen als ‘naijver, eerzucht, vooringenomenheid (...), gehechtheid aan
het vorige bewind’, die hij bij andere sprekers waarneemt, maar uitsluitend om de
beginselen.25 Hij roept de Kamer zelfs op de nieuwe regering te steunen waar dat mogelijk is.
In een excurs waar Groen het patent op heeft en waarvoor hij gevreesd wordt, wijst hij zijn
collega’s al redenerend en citerend op de verschillen tussen de ministers Thorbecke en
Nedermeijer van Rosenthal. ‘In het algemeen zeg ik: de Minister van Binnenlandsche Zaken
is een meer progressist, de Minister van Justitie een meer conservatief hervormer’.26 Daarom
stelt Groen voor dat de regering het motto contraria contrariis, ofwel het ene mes houdt het
andere in de schede, zal voeren. Groen van Prinsterer probeert zo het gebrek aan homogeniteit
binnen de regering aan te tonen en aan te wakkeren. Binnen niet al te lange tijd lijkt Groen
met zijn analyse gelijk te krijgen.
Willem III, 232-239. Van Riel geeft in zijn Nederlands liberalisme, 45, de koning gelijk!
22
De Bruyne heeft de vragen waaruit deze ‘test’ bestond, opgenomen in zijn Geschiedenis van Nederland, 99. Zie
ook: Boreel van Hogelanden, ‘Herinneringen’, 382 e.v.. Zie voor de gênante gang van zaken o.a. Van der Meulen,
Koning Willem III, 232-238; Aerts, Thorbecke wil het, 412-422 en Van de Waardt, De man van 1848, 291 e.v..
23
Van Goltstein deelt mee dat hem, nadat Thorbecke en Nedermeijer van Rosenthal zich teruggetrokken hebben, een
ministerspost aangeboden is. Hij heeft die geweigerd omdat de opdracht aan beide formateurs niet officieel
ingetrokken was. Vervolgens vertelt Donker Curtius dat hij, na de weigering van Van Goltstein, in opdracht van de
koning het overleg tussen de vorst en de formateurs heeft geregeld. Van Nooten, Levensbericht, 95-96; Handelingen
1840-18450, 26-27. Zie ook: Van der Meulen, Koning Willem III, 232-239 en Aerts, Thorbecke wil het, 412-423.
24
De inschatting van deze uitspraak door oud-minister Baud is verbazingwekkend. De afwezigheid van een
programma betekent ‘dat hij [Thorbecke] de onderdanige dienaar van de meerderheid der Kamer zal zijn en mitsdien
door het afleggen van alle zelfstandigheid zijn ministeriëel leven zal trachten te rekken’. In een brief van een jaar
later heeft Baud het beter begrepen. Nedermeijer van Rosenthal is dan één van de ‘Satellieten, die zich vrij nederig
rondom hem [Thorbecke] bewegen. Baud, De semi-officiële en particuliere briefwisseling, 277 en 298. Bovend’eert
volgt In dit Huis, 97, Thorbecke wel erg op de voet als hij de regering tot de ‘eerste ‘homogene’ kabinetten’ rekent.
25
Groen richt zich nu vooral tot de nieuwe regering en de Kamer. In zijn De ministerien De Kempenaer en Thorbecke
geeft hij een uitvoerige analyse voor de val van het ministerie De Kempenaer.
26
En passant haalt Groen nog de befaamde uitspraak van Thorbecke over de grondtoon van de tijd aan. ‘De Minister
van Justitie is hier in en anderen toon, dan die welken de Minister van Binnenlandsche Zaken den grondtoon onzer
eeuw genoemd heeft’. Handelingen 1849-1850, 73. Volgens [Engelen] fungeerde Van Rosenthal ‘als een soort
“veiligheidsklep” voor den te snellen vooruitgang’ van Thorbecke, Herinneringen van vroeger en latere leeftijd, 244.
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De toespraak irriteert de vele aanhangers van Thorbecke en vooral Van Zuylen van Nijevelt
bijzonder. In zijn ogen heeft Groen de regering niet bestreden maar, en dat blijkt het summum,
‘ten toon’ gesteld!27 Thorbecke heeft daar geen last van. Enigszins geamuseerd neemt hij
Groen in bescherming tegen zijn verontwaardigde medeleden. Hij noemt het beeld ‘eene
vertooning, eene aardigheid zoo men wil’.28 Het neemt niet weg dat Thorbecke de suggestie
grondig weerlegt. In zijn betoog wijst hij op het komende optreden van de regering. Hij heeft
‘daarop geen ander antwoord dan: Wacht op onze daden’. Het is van meet af aan Thorbeckes
meest geciteerde en verguisde uitspraak geworden.29 Vooral Donker Curtius, die nog steeds
trots is op zijn programma van ‘bezuiniging door vereenvoudiging’ van 1848, komt er
herhaaldelijk in bitse bewoordingen op terug. Hoewel Thorbercke weigert met een
oppervlakkig puntenplan te komen, beschikt hij wel degelijk over een diepgewortelde visie op
wat hij als zijn taak ziet: ‘de monarchistisch liberale regering, organisatie en bestuur (...) naar
de eisch der Grondwet van 1848 met volle toepassing eener onbeperkte ministeriële
verantwoordelijkheid, in te wijden’.30
De algemene beraadslaging geeft een nauwkeurige inkijk in de verhoudingen binnen de
Kamer. De liberalen, met Van Zuylen van Nijevelt als belangrijkste woordvoerder, zijn
vanzelfsprekend bijzonder ingenomen met de nieuwe regering.31 Dat de voorliggende
begroting opgesteld is door de vorige regering, is geen enkel probleem.32 Van Zuylen
aanvaardt haar zonder mankeren omdat hij de nieuwe regering onvoorwaardelijk toegedaan is.
Hij roept de Kamer op zich ondubbelzinnig te conformeren aan de ‘vaste beginselen’ van de
regering. Van Zuylen is voorstander van partijen in de Kamer omdat die ‘vaste beginselen, een
bepaald stelsel zijn toegedaan’.33 De rooms-katholieken verheugen zich eveneens over de
nieuwe regering. Zij vragen vooral aandacht voor ‘het verregaand onregt van uitsluiting buiten
ambten en bedieningen, waaraan een groot deel der bevolking is blootgesteld’.34 Dit lokt
onmiddellijk een denigrerende reactie uit van Lotsy, wiens liberalisme zich niet uitstrekt tot
zijn rooms-katholieke medeleden. De conservatieven houden zich stil omdat zij beseffen dat
er voor hen op dit moment geen eer te behalen valt. Zij wachten hun kans af tot Groen van
Prinsterer, met zijn ongrijpbare principiële oppositie, of Van Hall, die er nu het zwijgen toe
doet, een bres weet te schieten in het liberale bastion.

27

Van Zuylen van Nijevelt is echt boos. Hij valt Groen hard aan door hem te verwijten dat hij ‘de voorvechter van het
gezag, hem die meent het beginsel van het gezag regtstreeks uit God te moeten afleiden om het des te heiliger en te
onschendbaarder te maken, (...) elke gelegenheid [ziet] aangrijpen om de personen die het gezag bekleeden, ik zeg
niet te bestrijden, ik zeg niet aan te vallen, maar ten toon te stellen’. Handelingen 1849-1850, 82.
28
Handelingen 1849-1850, 97.
29
Van de Waardt vergist zich in zijn De man van 1848, 170, waar hij Thorbecke zijn motto uit laat spreken tijdens de
presentatie van de nieuwe regering op 13 november in plaats van tijdens de algemene beraadslaging van de begroting
op 13 december 1849. Drentje, Thorbecke, 407, begaat dezelfde vergissing. Handelingen 1849-1850, 98.
30
Volgens Drentje blijkt dat uit Thorbeckes latere aantekeningen. Citaat in Thorbecke, 408. Voor de uitvoering van
dat programma haalt Thorbecke de bezem fors door de top van zijn ambtenaren; een ongekende actie in die tijd.
Turpijn, ‘Onder ministers’, 194.
31
Andere sprekers die zich in dezelfde geest uitlaten, zijn Van Heloma, Anemaet, Bachiene, Costerus, Van Doorn,
Smit en Reinders.
32
Zie ook: Viersen, Minister Mr. P.P. van Bosse, 255-256.
33
Handelingen 1849-1850, 81.
34
Ibidem, 54.

326

Thorbecke aan het bewind

De prominenten onderscheiden zich in zorgvuldige redevoeringen van de Thorbeckegezinde meerderheid met haar aandoenlijke aanhankelijkheidsverklaringen. Zij analyseren
nauwkeurig de recente gebeurtenissen en bepalen zo hun positie tegenover de regering.
Volgens Wintgens is het vorige ministerie gevallen door ‘wantrouwen op elkander’, tussen
‘mannen van dezelfde beginselen’, omdat ‘de man, die in der tijd het meest had toegebragt tot
de herziening der Grondwet (...) uit het nieuwe Ministerie werd buitengesloten. Dat was de
kiem der ontbinding, de oorzaak van den val van dat Ministerie’. Het leidde tot felle en
onheuse oppositie waarin ‘onze geachte mede-afgevaardigde uit Almelo [Donker Curtius]
voor een man van reactionairen zin is uitgekreten’. Het resultaat is, dat ‘een Ministerie van
vrijzinnige beginselen is afgetreden om plaats te maken voor een Ministerie wederom van
vrijzinnigen aard’. De enige die hier garen bij spint, is ‘de wezenlijk reactionnaire partij in den
lande’, die hoopt dat de liberalen zullen ‘voortgaan om aldus elkander te vernietigen’.35 De
Man richt zich vooral op een zakelijke beoordeling van de begroting die hij weigert te zien als
een kredietwet, zoals de liberalen in navolging van Van Zuylen van Nijevelt dat wel doen.
Duymaer van Twist, tot slot, waarschuwt voor de hooggespannen verwachtingen die de
meerderheid koestert. Als Van Twist het voor het kiezen had, heeft hij het ‘liever met
openbare vijanden te doen (...), dan met zulke vrienden’. Voor alles wil hij de regering
zakelijk en redelijk beoordelen zonder zijn onafhankelijkheid prijs te geven. ‘... zoolang de
Regering den weg bewandelt, die naar mijne overtuiging de ware is; zoolang zij alle uitersten
vermijdt (...) zoolang zal ik mij niet scharen onder de vijanden maar ook niet onder de
vrienden van dit Ministerie’.36
Het spel, de spelers en het speelveld zijn hiermee bekend. Er is een regeringsgezinde
meerderheid van liberalen en medestanders, een bescheiden oppositie, waarvan alleen Groen
van Prinsterer zijn tegenstand heeft aangekondigd, en een aantal prominenten die de regering
steunen maar daarin wel hun onafhankelijkheid willen bewaren. Zij voeren de debatten in de
Tweede Kamer, maar wel onder strakke regie van Thorbecke als het om zijn voorstellen gaat.
De Tweede Kamer stemt in de periode van 13 november 1849 tot 20 augustus 1850 over 44
wetsontwerpen die zij alle aanvaardt.37 Alleen van één unanieme stemming (over de
provinciale belasting in Noord-Holland) is niet met zekerheid vast te stellen wie de 44
voorstemmers zijn, zodat er 43 stemmingen geanalyseerd zijn. Het resultaat is een
overtuigende Cr = 1 – 0,97. Het is wel zo dat in deze zitting alleen de ministers Van Bosse en
Thorbecke wetten van betekenis bij de Kamer ingediend hebben. De hoge score is hun
verdienste. Unanieme stemmingen zijn weggelaten. Van Dam van Isselt, Van Eck, Engelen,
De Fremery, Godefroi, De Lom de Berg, Nedermeijer van Rosenthal, Thorbecke, Verweij
Mejan, Westerhoff en Zijlker maken geen deel uit van de analyse omdat zij door uittreding,
afwezigheid of latere toelating aan te weinig stemmingen deel hebben kunnen nemen. De
namen en enkele Kamerleden zijn verkort.
35

Ibidem, 53-54.
Ibidem, 79.
37
Zie pagina 318, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 453.
36
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Tabel 6: Uitslagen van 21 van de 43 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1849-1850

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1849-1850
Storm van 's-Gravesande, C.M.
Bruggen Hugenholtz, I.Th. ter
Zuylen van Nijevelt, J.P.P. van
Linden, G.M. van der
Moraaz, S.A. de
Höevell, W.R. van
Hengst, J.B.J.
Dommer van P., G.E.G.C.K.
Poortman, K.A.
Anemaet, S.H.
Reinders, G.
Costerus, P.J.
Bots, J.B.
Dullert, W.H.
Leclercq, J.L.M.
Man, M.J. de
Heijde, J.F. van der
Jespers, F.J.
Meeussen, K.A.
Walchren, S. van
Heloma, N. van
Bachiene, Ph.J.
Fokker, G.A.
Smit, H.J.
Storm, L.D.
Voorst, W.H. van
Wijnaendts, W.
Duymaer van Twist, A.J.
Dirks, J.
Monchy, E.P. de
Heemskerk Bzn., J.
Lambrechts, J.J.
Villers de Pité, L.L.G.M. de
Backer, C.
Slicher van Domburg, J.J.
Wichers, B.
Heemstra, S. van
Schooneveld, P.C.
Scheltinga Winterberg, E.Th.
Borret, E.J.H.
Boxman, A.
Lotsy, J.S.
Mutsaers, J.A.
Luyben, J.L.A.
Rijckevorsel Hzn, A. van
Boreel van Hogelanden, W.
Goltstein, J.K. van
Schiffer, C.
Wintgens, W.
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E.
Naamen, J.S. van
Donker Curtius, D.
Hasselt, W.J.C. van
Heiden Reinestein, L. van
Hall, F.A. van
Doorn, E.C.U. van
Nispen van S., J.A.Ch.A. van
Groen van Prinsterer, G.
Randwijck, L.N. van
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Het ligt voor de hand dat de Tweede Kamer, met het aantreden van het nieuwe ministerie,
aanzienlijk anders stemt dan onder Donker Curtius en zijn collega’s. Wat niet verandert, is dat
één dimensie, één tegenstelling het stemgedrag bepaalt. Eveneens voor de hand liggend is de
veel kleinere maar niet verdwenen liberale oppositie bovenin de tabel en de aanwezigheid
van een aanzienlijke conservatie en antirevolutionaire oppositie onderin de tabel. Ook in dit
hoofdstuk worden alle opvallende en belangrijke debatten in de volgende paragrafen
afzonderlijk besproken.
Voor de liberale oppositie is stemming 30, over de briefport en de brievenposterij, het
breekpunt. Het ontwerp, verdedigd door minister Van Bosse, regelt de invoering van het
staatsmonopolie op de posterij. Dat is voor de liberalen van Storm van ‘s-Gravesande (1) tot
Costerus (12) niet te verteren. Dat geldt ook voor Wijnaendts (27), Duymaer van Twist (28),
Lotsy (42), Van Hasselt (53) en (buiten de analyse) Westerhoff. De stemmingen (van achter
naar voren) 27, 26 en 11 zijn veel minder onderscheidend. 27 en 26 betreffen nieuwe artikelen
op de begrotingen van Oorlog en Marine en 11 de volledige oorlogsbegroting; uitgaven die bij
de liberalen niet populair zijn.
De conservatieve oppositie is veel minder hecht. Binnen en buiten de groep komen vrij
veel modelschendingen voor die wijzen op een geringe samenhang binnen deze groep. Vooral
bij de eerste twee stemmingen, 37, over de kieswet en 41, over de wet op het
Nederlanderschap, twee hoekstenen in de organieke wetgeving van Thorbecke, stemmen Sloet
tot Oldhuis (50), Van Hasselt (53), Van Heiden Reinestein (54) en Van Nispen Sevenaar (57)
voor één of voor beide wetten. Zij horen daarmee niet of nauwelijks tot de conservatieve
oppositie. Van de tegenstemmers is het voor de groep van Borret (40) tot Van Rijckevorsel
(45) haar enige conservatieve stem. Het is de vraag of zij daarmee tot de behoudende
Kamerleden gerekend kan worden.
De stemmingen 40 (scheepvaartwet van Van Bosse), 42 (wet op de recht van enquête) en
38 (wet op de Provinciale Staten, beide van Thorbecke) zijn veel meer onderscheidend voor
de meer overtuigde conservatieven. Dat geldt niet voor 32 (muntwet) omdat het daar vooral
gaat over een juridische meningsverschil. Het verklaart waarom de zes leden (Van der Linden
(4), De Moraaz (5), Van Heloma (21), Van Heemstra, Schooneveld en Schelinga Winterberg
(37 tm 39)) bij dit ontwerp anders stemmen dan verwacht mag worden op grond van hun
plaats in de tabel. De zes horen bepaald niet tot de conservatieven.
De stemmingen die in de tabel tussen de conservatieve en liberale oppositie staan, betreffen
vooral begrotingshoofdstukken (3, 4, 12 en 14) en provinciale belastingen (21, 22, 24 en 31).
Ze zijn niet controversieel en leiden, behalve bij de begrotingshoofdstukken, nauwelijks tot
uitvoerige discussies.
De analyse toont aan dat de regering over een comfortabele, liberale of liberaalgezinde
meerderheid in de Tweede Kamer beschikt. 44 aangenomen wetsontwerpen met ten hoogste
19 tegenstemmen zijn een overtuigend bewijs. De liberale oppositie stemt maar één keer, bij
de postwet, uit overtuiging tegen. De conservatieve en antirevolutionaire oppositie die, anders
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dan in 1849, nu duidelijk zichtbaar is, beschikt met Donker Curtius, Van Hall en Groen van
Prinsterer over grote namen maar zij weet geen belangrijke minderheid te mobiliseren.38
De prominenten representeren ook deze zitting de hele Tweede Kamer: Van Zuylen van
Nijevelt (3), Van Höevell (6), Poortman (9), Dullert (14) en De Man (18) stemmen liberaal,
Duymaer van Twist (28), Schooneveld (38) en Luyben (44) vertegenwoordigen het midden en
Van Hall (55) en Donker Curtius (53) bevinden zich, meer op grond van hun stemgedrag dan
hun overtuiging, in de conservatieve oppositie.
Belangrijke debatten uit de zitting 1849-1850
(1) De liberale drempel: een staatsmonopolie op de brievenposterij
De enige voorstel waar de liberalen onoverkomelijke moeite mee hebben, is het Wets-ontwerp
tot vaststelling van het briefport en tot regeling (...) van de brievenposterij dat de Tweede
Kamer tussen 6 en 14 maart 1850 behandelt.39 Deze wet moet een eind maken aan de
deplorabele toestand van de brievenposterij.40 Er is een rijkspost, die over een monopolie
beschikt, maar die heeft slechts 190 bestellers die vanuit 95 postkantoren in 87 steden hun
werk doen. In de loop van de tijd is er een netwerk ontstaan van particulieren die, volgens
Wintgens, op groter schaal, goedkoper, gemakkelijker en veel actiever in de postdienst
voorzien dan de rijkspost zelf.41
Het voorstel van Van Bosse betekent een complete reorganisatie van de rijkspost. Van de
34 artikelen waaruit de wet bestaat, zijn 1 en 2 veruit het belangrijkst. Het eerste artikel stelt
het staatsmonopolie op de brievenposterij vast en het tweede bepaalt dat briefport
verschuldigd is ‘naar mate van den afstand en van het gewigt’. Vooral artikel 1 herinnert de
Kamer aan het verguisde monopolie van de Handel-Maatschappij. Bovendien staan de
komende maanden enkele belangrijke scheepvaartwetten op de agenda die juist een eind
moeten maken aan dit soort bevoorrechting. Het is de niet geringe verdienste van Van Bosse
dat de Kamer in stemming 30 het ontwerp uiteindelijk met 47 tegen 17 stemmen aanneemt.
Tijdens de algemene beraadslaging krijgen beide artikelen het zwaar te verduren. Costerus
weet het monopolie bijzonder stellig te veroordelen. Het is ‘onredelijk in zich zelf, (...)
onzedelijk in zijn uitwerkselen, (...) het [moet] het noodwendig doel (...) missen’ en het
miskent ‘den waren stand van zaken’. Het zit heel diep bij Costerus en zijn medestanders. Bij
afstemming zal hij ‘althans niet hebben medegewerkt tot eene belemmering en bezwaring van
de uitoefening van een natuurregt’, want zo ziet hij de vrije mededinging.42 Ondanks dit
38

De Jong, ‘Antirevolutionaire partijvorming’, 217-218.
Zie ook: Viersen, Minister Mr. P.P. van Bosse, 256-259.
40
Een aardige inkijk in de wereld van de post verschaft ‘De Brievenbesteller’, in De Nederlanden, 68-72. Zie ook:
Ruberg, Conventionele correspondentie, 60-61.
41
De sprekers noemen al deze feiten in hun toespraken. De Fremery meldt dat de rijkspost nog maar eenderde deel
van alle post verwerkt, Reinders noemt het aantal postkantoren en Wintgens het particuliere poststelsel. Het is
verbazingwekkend dat, volgens Van Bosse, de schatkist hieruit elk jaar nog ƒ 900.000 aan zuivere inkomsten weet te
genereren. Handelingen 1849-1850, achtereenvolgens 337, 321 en 316.
42
Ibidem, 314 en 315. Van der Linden is nog feller en partijdiger in zijn karikatuur van dit monopolie. Het is ‘het regt
van niet in gevaar te kunnen worden gebragt, van door den ijver van anderen te worden voortgejaagd, als men naar
eigen zin slaperig op den ouden weg voorslentert’, het is ‘de uitsluitende bevoegdheid iets zeer slecht te mogen doen,
zonder dat het een ander beter mag doen’. Ibidem, 332.
39
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heftige verzet en de meerdere ingediende amendementen neemt de Tweede Kamer beide
artikelen met 49 tegen 17 en 51 tegen 15 stemmen ongewijzigd aan.
De Kamer maakt uitvoerig gebruik van het amendementsrecht. 30 wijzigingsvoorstellen
komen er in stemming, waarvan er maar liefst 14 aangenomen worden. De prominenten
spelen daarin een grote rol.43 Belangrijk zijn de voorstellen van Storm van ’s-Gravesande, die
een toekomstige tariefaanpassing tegen de zin van de minister uit het ontwerp weet te krijgen,
en van Godefroi, die de minister dwingt de frankering met postzegels niet na enkele jaren
maar met onmiddellijke ingang te accepteren. De Man dient het belangrijkste amendement in.
Van Bosse is voorzichtig in het realiseren van de landelijke dekking van postkantoren maar de
Kamer verplicht hem om in elke gemeente een gelegenheid tot het verzenden en ontvangen
van post te vestigen, onafhankelijk van de opbrengst ter plaatse. Op 14 maart stemt de Kamer
over het hele ontwerp. Zoals gezegd, krijgt de wet een meerderheid van 47 stemmen tegen 17
stemmen.44
Het debat is niet alleen van belang door de inhoudelijke benadering van veel sprekers en de
grote invloed van de prominenten. De anti-thorbeckiaanse oppositie probeert steeds de
aandacht te vestigen op de uitblijvende organieke wetten. Groen doet dat op een originele
manier. Hij schaart zich achter het ontwerp maar in zijn steun voor Van Bosse loopt hij de
minister voor de voeten door er van alles bij te halen. Dit ergert Duymaer van Twist die het
talent van Groen bewondert ‘om de zaken te behandelen op eene wijze die zeer onderhoudend
en voor allen misschien aangenaam is maar dan toch altijd met eene uitzondering, het individu
namelijk, dat de spreker op dat oogenblik, als ik het zoo noemen mag, onder handen heeft’.
Van Twist keurt Groens voortdurende pogingen ‘om òf het Ministerie openlijk te bestrijden òf
bedektelijk te ondermijnen’ af.45
Een dag later onderneemt Van Hall een soortgelijke poging. Als de vergadering door een
stakende stemming verdaagd zal worden, staat hij op, niet om ‘eene interpellatie tot de
Regering (...) te richten’, maar om te vernemen ‘of de Kamer nog werk te verrigten, nog
ontwerpen van wet te verwachten heeft, en zoo niet, waaraan het dan is toe te schrijven dat zij
den noodigen arbeid mist’. Hij wil niemand beschuldigen, ‘maar alle Ministers dienen bij het
rigten der vragen tegenwoordig te zijn’.46 Het is Van Hall ten voeten uit, beleefd, invoelend
maar met een nauw verholen bedoeling om Thorbecke te kijk te zetten als een minister die
zijn grootspraak niet waar maakt. Groen haakt er onmiddellijk op in met de opmerking dat hij
nog meer vragen heeft. Duymaer van Twist stelt daarop voor om, tegen de zin van de
meerderheid, Groen zijn zin te geven. Het is beter dat ‘deze zaak, nu zij weer wordt
opgewarmd, niet worde gesmoord.’ De Kamer is het hier met 24 tegen 39 stemmen niet mee
43

De aangenomen amendementen zijn ingediend door Storm van ’s-Gravesande, Van Dam van Isselt (2x), Godefroi,
Donker Curtius (3x), Van Nispen van Sevenaer, De Monchy, De Man, Van der Linden, Lotsy, Meeussen en Fokker.
44
Het is vooral de liberale voorhoede, in de volgorde uit de stemanalyse, die tegenstemt: Storm van 's-Gravesande,
Ter Bruggen Hugenholtz, Van Zuylen van Nijevelt, Van der Linden, De Moraaz, Van Höevell, Hengst, Dommer van
Poldersveldt, Poortman, Anemaet, Reinders en Costerus, De overige tegenstemmers zijn Wijnaendts, Duymaer van
Twist, Lotsy en Van Hasselt.
45
Ibidem, 341 en 343. De nieuwe wet is een groot succes. Van mei tot augustus 1851 neemt het brievenvervoer met
105% toe ten opzichte van dezelfde periode in 1850. Brugmans, De arbeidende klasse, 78.
46
Handelingen 1849-1850, 355. Dit is ook de vindplaats van de opmerking van Duymaer van Twist.
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eens. Dat belet Groen niet om de volgende vergadering ‘gebruik te maken van het regt, dat
aan ieder lid dezer Kamer toekomt, om na het lezen der notulen het woord te voeren over een
onderwerp dat niet bepaaldelijk aan de orde van den dag is’.47 Op zijn unieke manier, vlot en
ironisch, geeft hij een ludieke analyse van de weigering van zijn eerder verzoek. Hiermee
hoopt Groen het verwijt te voorkomen dat hij alsnog de regering interpelleert. Hij verklaart de
weigering van de Kamer uit de keuze van Thorbecke om eerst met de kieswet op de proppen
te komen die zal leiden tot ‘de volks-souvereiniteit’. Kritiek daarop is de ministeriële partij
kennelijk niet welgevallig. Duymaer van Twist reageert namens de Kamer geamuseerd maar
beslist. Een interpellatie komt er niet: ‘naar het mij voorkomt is dit reeds eene besliste zaak’,
alhoewel Groen zijn punt, ‘en ik beken het onder een zeer aardige vorm’, inmiddels wel weer
heeft gemaakt.48
Ondanks het optreden van Groen is het een uitstekend debat geworden. De liberalen
hebben het staatsmonopolie afgekeurd zonder de wet in gevaar te brengen en de prominenten
lukt het om de wet op belangrijke punten te wijzigen. Van Bosse is heel geschikt om dit
lastige ontwerp te verdedigen. Hij is zakelijk, zuinig en zijn opvattingen over de noodzaak van
liberalisering van het economische verkeer zijn onverdacht, ook al verdedigt hij nu een
staatsmonopolie.
De oppositie ruikt nu nog kansen. Groen van Prinsterer, Van Hall en Donker Curtius weten
de aandacht te vangen voor de uitblijvende organieke wetten en de werkelijke aard van de
grondwet. Zij proberen, nu dat nog kan, een al te liberale uitwerking te voorkomen. In dit
belangrijke debat houdt Thorbecke zich op de achtergrond. Als het niet anders kan, geeft hij
kalm en terughoudend antwoord.
(2) Bezwaren tegen het nieuwe toezicht op de munt en de scheepvaartwetten van Van Bosse
Het ontwerp ‘betreffende het toezigt en de zorg over de zaken der Munt’ staat in de tabel,
samen met de scheepvaartwetten, midden tussen de wetten waar conservatieven tegen
stemmen. In beide gevallen is dat opmerkelijk omdat er niet of nauwelijks sprake is van een
liberaal-conservatieve tegenstelling.
Het debat over de muntwet (15-16 maart en 16 april 1850) is een specialistendebat. Het
ontwerp regelt het vernieuwde toezicht op de munt. De grootste verandering is de vervanging
van het voor het leven benoemde ‘Collegie van Raden en Generaal-meesteren der Munt’ door
een door de minister benoemd ambtelijk ‘Munt-collegie’ dat een belangrijke rol toebedeeld
krijgt in de voorgestelde procesgang. De artikelen 10, over het onderzoek naar de muntspecie,
en 11, over het gewicht van de uitspraken van het nieuwe college in burgerlijke en strafzaken,
lokken veel tegenspraak uit. Vooral Wintgens keert zich tegen artikel 11 dat hij bestempelt als
een voorbeeld van ‘eene juridieke ketterij’.49 Hij krijgt bijval maar ook felle bestrijding. Het
lukt minister Van Bosse niet een oplossing aan te dragen die de tegenstanders overtuigt. De
Kamer besluit daarop de behandeling uit te stellen tot 16 april. In de tussenliggende weken
47

Ibidem, 356.
Ibidem, 359.
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Ibidem, afd. 2, 8.
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heeft Van Bosse de tekst van het artikel, naar eigen zeggen, alleen redactioneel aangepast.
Daar is Wintgens het niet mee eens. Hij leest er een nieuw en beter ‘systema’ in dat nodig is
om zijn eerder ingediend amendement zonder gezichtsverlies in te kunnen trekken. De
discussie is daarmee niet voorbij, maar het verhindert de Kamer niet om het ontwerp met 33
tegen 16 stemmen aan te nemen.
Het is een wat rommelig verlopend debat, waarin Van Bosse soms al zoekend de
uiteindelijke artikelen formuleert die hij vervolgens wel vastbesloten en met succes verdedigt.
De tegenstanders komen hoofdzakelijk uit de conservatieve oppositie zonder dat het gaat over
een liberaal-conservatieve tegenstelling. De tegenstemmers willen een voorzichtiger
geformuleerde wet en grijpen de nieuwe juridische procedures aan om dat te uiten. Van Bosse
krijgt af en toe wel kritiek maar die wordt nooit persoonlijk of oppositioneel.
De Wets-ontwerpen tot regeling van de belangen der Nederlandsche scheepvaart, de
scheepvaartwetten, behandelt de Tweede Kamer van 22 juni tot 8 juli 1850, aansluitend aan
de wetten op het kiesrecht en de Provinciale Staten. De oppositie heeft kennis gemaakt met de
manier waarop deze regering, en vooral Thorbecke, het de Kamer onmogelijk maakt om
cruciale wetten te verwerpen. De tegenstanders doen er de eerste dag alles aan om herhaling te
voorkomen. Tot merkbare ergernis van Van Bosse gaan er uren verloren met pogingen om het
debat uit te stellen.50 Het lijkt een evidente poging van tegenstanders en twijfelaars om tijd te
rekken met het doel de tegenstanders in het land nog meer petities tegen de wet in te laten
dienen.51 De publieke belangstelling voor de drie wetsontwerpen, die een ingrijpende
koerswijziging in de Nederlandse handelspolitiek inhouden, is namelijk heel groot. Engeland
heeft een jaar eerder, op 26 juni 1849, vrijwel alle beschermende maatregelen voor handel en
scheepvaart opgeheven. De regering heeft als koloniale handelsnatie besloten om die lijn te
volgen. Op 3 november heeft Van Bosse in die geest drie ontwerpen ingediend.52 Het eerste
bevat onder andere de beëindiging van de begunstiging van de Nederlandse vlag en de
gelijkstelling van vreemde vlaggen met de Nederlandse in de koloniale vaart. Het tweede
ontwerp regelt de opheffing van de scheepvaartrechten op de Rijn en IJssel en van de
transitorechten en het derde bepaalt de toelating onder de Nederlandse vlag van elders
gebouwde schepen.53
Tijdens de algemene beraadslaging is Van Hall de inhoudelijk en verbaal bekwaamste
bestrijder van de ontwerpen. Hij begint vriendelijk, beleefd, met de nodige complimenten
voor de minister, maar wel met een ondubbelzinnige mededeling dat hij ‘denkbeelden moet
50

Van Bosse is vooral boos over het verwijt van overhaasting. Maar liefst zeven maanden lang is hij niet alleen
beticht ‘van anglomanie, van verblindheid, van zucht tot navolging, van vooringenomenheid', ja zelfs is men
‘eindelijk zooverre gegaan van mij openlijk van eene zaak te beschuldigen die ik als landverraad zou beschouwen’.
Ibidem, afl. 35, 5.
51
Een bezwaarschrift van de Rotterdamse ondernemer Van Hoboken, dat tijdens het debat inkomt, is in staat om het
debat kortdurend op te houden, totdat de commissie van verzoekschriften er verslag over gedaan heeft.
52
Brugmans noemt de drie wetten, iets te boud, een radicale koerswijziging in onze scheepvaartpolitiek,
Paardenkracht en mensenmacht, 214; Hellema, Buitenlandse politiek van Nederlands. 37.
53
Viersen geeft een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze scheepvaartwetten in zijn Minister Mr. P.P. van
Bosse, 336-341.
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ontwikkelen, die van den Minister van Finantien afwijken’.54 Van Hall keert zich vooral tegen
de opheffing van de bescherming van de Nederlandse vlag op onjuiste gronden die hij
uitvoerig bespreekt. Hij trekt in zijn toespraak regelmatig de aangevoerde gegevens van de
regering over handelsbewegingen en nieuwbouw van schepen in twijfel of hij interpreteert die
ongunstiger. Van Hall probeert tijd te winnen door zich aan te sluiten bij het pleidooi voor het
instellen van een enquête. Dat idee is afkomstig van de tweede, fervente maar veel zwakkere
tegenstander, Van Dam van Isselt, die niet veel verder komt dan het ventileren van zijn afkeer
van Engeland. Het is hem niet gelukt een tijdvak te vinden ‘waarin het Engelsche
gouvernement geen gebruik gemaakt heeft van elke gelegenheid om ons vaderland leed aan te
doen en nadeel te berokkenen’.55 De derde overtuigde tegenstander is Groen van Prinsterer die
eerlijk toegeeft niet deskundig te zijn ten aanzien van de inhoud. De regering heeft ‘deze wet
aangeprezen en doorgedreven’; deze aanpak is ‘een overbrengen der revolutionnaire
staatkunde op materieel terrein en strijdt tegen de eischen van een waar constitutionneel
gouvernement’.56 Groen zal hoe dan ook tegenstemmen.
De voorstanders beschikken in Van Halls stadgenoot Backer, Van Zuylen van Nijevelt,
Van Rijckevorsel en De Monchy over veel meer en veel betere verdedigers van de ontwerpen.
Van Zuylen van Nijevelt is fel en theoretisch; Van Rijckevorsel zoekt het vooral in de
deskundige en praktische weerlegging van Van Hall. Hij sluit zijn rede bijna emotioneel en
profetisch af met de zekerheid dat, ‘zoo niet gedurende den, misschien, korten tijd dat [hij]
nog zal leven, dan toch later, Nederland, het nageslacht, de aanneming van deze ons
aangeboden wetten zal zegenen’.57 Van Bosse is in zijn beantwoording heer en meester van de
discussie. Hij spreekt helder en concreet, vermijdt zoveel mogelijk theoretische uitweidingen,
erkent volmondig dat hij geen ‘free-trader’ pur sang is, maar dat hij ervan overtuigd is dat ‘dat
elke bescherming, in en op zich zelve, een kwaad is’. Zijn verdediging is vooral een
beargumenteerde weerlegging van de aangevoerde bezwaren. Aan het eind van zijn rede
probeert de minister de tegenstanders alsnog te paaien door erop te wijzen dat veel van zijn
maatregelen al voorkomen in de Propositie van Willem IV uit 1751.58 Die is echter verzand in
eindeloos overleg, waardoor ‘men bleef slapen en klagen in plaats van handelen. En de
handel? Die is toen blijven kwijnen; men heeft de bakens niet verzet toen het tij verliep. Het
einde daarvan is treurig geweest; en nu vraag ik: zullen wij thans hetzelfde doen?’59
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Handelingen 1849-1850, afl. 35, 7. De minister is verder ‘mijn voormalige mede-arbeider, en zoo ik hoop
voortdurende vriend’, wiens meningen hij met leedwezen in het openbaar moet bestrijden. Van Bosse is door Van
Hall in 1844 benoemd als referendaris op het ministerie van Financiën. Viersen, Minister Mr. P.P. van Bosse, 23.
55
Handelingen 1849-1850, afl. 36, 14.
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Ibidem, afl. 37, 7-8.
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Ibidem, 37, 5. Die ‘korten tijd’ valt overigens mee. Van Rijckevorsel overlijdt in 1864 op 73-jarige leeftijd.
58
Prins Willem IV diende op 27 augustus 1751 een voorstel tot de invoering van een beperkt vrijhavenstelsel in bij de
Staten-Generaal en de Staten van Holland. Hovy, Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel
in de Republiek: (Propositie tot een Gelimiteerd Porto-franco). Groningen 1966.
59
Handelingen 1849-1850, afl. 40, 8.
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De ontwerpen III en II worden vervolgens zonder al te veel oponthoud aangenomen.60 Het
eerste ontwerp daarentegen levert een hoogstaande discussie op waaraan vooral de prominente
leden De Man, Schooneveld, Van Höevell, Duymaer van Twist en Van Zuylen van Nijevelt
deelnemen. De regering heeft aangekondigd om, na aanvaarding van de wet, op korte termijn
belangrijke maatregelen te nemen ten aanzien van de koloniën. Volgens De Man is dat in
strijd met artikel 59 van de grondwet, waarin staat dat de wet het regeringsreglement vaststelt
én andere onderwerpen, ‘zoodra de behoefte daaraan bestaat’.61 De regering beroept zich
echter op het regeringsreglement dat veranderingen alleen toestaat op koninklijk gezag en op
additioneel artikel 3 van de grondwet.62 Volgens Van Bosse is het onjuist veranderingen in de
koloniën afhankelijk te maken van de instemming van de wetgevende macht. Uitgezonderd
het regeringsreglement en de koloniale munt blijven de overige onderwerpen ‘dus
onbetwistbaar uitsluitend aan de beschikking van den Koning (...), zolang deswege niets
anders is bepaald’.63 De Man dient met zijn medestanders een amendement in met de
expliciete bepaling dat ‘in de bestaande koloniale tariven der regten van in-, uit- en doorvoer
(...) geene verandering gebragt [worden] dan bij de wet’.64 Na een inhoudelijk sterke analyse
van de grondwetstekst door Verweij Mejan concludeert dit lid dat er nauwelijks sprake is van
verschil van inzicht tussen de Kamer en de regering. De minister erkent dat en na nog een
aanpassing aanvaardt de Kamer het amendement met 49 tegen 15 en vervolgens het ontwerp
met 50 tegen 14 stemmen. De conservatieve oppositie is tegen en verder nog Verweij Mejan,
Westerhoff, Zijlker en de rooms-katholieken Hengst, Bots en Luyben.
Het is opnieuw een discussie geworden, waarin onder meer de prominenten De Man en
Verweij Mejan de toon aangeven. In het belangrijke debat verwerkt de Tweede Kamer
fundamentele vragen die tijdens het onderzoek al aan de orde gesteld zijn tot een besluit. Er is
brede steun voor de wetten die passen in de ontwikkelingen die al langer gaande zijn en die de
scheidslijnen tussen liberalen, midden en conservatieven, inclusief de antirevolutionairen
overstijgen.65 De conservatieve tegenstemmen zijn meer een poging om het hoge tempo in

60

Het derde ontwerp, over de toelating onder de Nederlandse vlag van elders gebouwde schepen, neemt de Kamer
aan met 52 tegen 13 stemmen (de meeste conservatieven en Van Dam van Isselt, Verweij Mejan, Westerhoff en
Zijlker), het tweede met de opheffing van de scheepvaartrechten op de Rijn en IJssel en van de transitorechten met 56
tegen 9. De volgorde is op voorstel van De Monchy veranderd omdat eventuele veranderingen in III gevolgen kunnen
hebben voor de dan al vastgestelde wet II. Omgekeerd is dat niet het geval.
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Ibidem, afl. 42, 10.
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Bestaande wetten blijven geldend, totdat ze door andere vervangen worden.
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Ibidem, afl. 42, 11. Van Dam van Isselt, die de discussie uit 1848 tussen de grondwetscommissie en de toenmalige
regering onder leiding van Donker Curtius kent, probeert nu door een listige opmerking Thorbecke binnen het kamp
van De Man te krijgen. Indien hij het oog vestigt, zo zegt Van Dam, ‘op die groene tafel, moet [hij] zeggen, met het
oog althans op de antecedenten van een der leden, zeer verwonderd te zullen zijn indien die beperkte uitleg door den
Minister van Finantien gegeven, de meening was van al de leden van dat Ministerie’. Thorbecke neemt de
handschoen op, is ongemeen kritisch over de zinsnede uit artikel 59 die bepaalt dat andere onderwerpen door de wet
worden geregeld zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan - ‘is minder dan niets' - maar hij schaart zich wel
volledig achter Van Bosse. Dit leidt tot een voorspelbare reactie van Donker Curtius die het tegenovergestelde
verdedigt. De grondwet heeft ‘wel degelijk veel (...) gegeven en [als] men ten onregte zegt, dat zij niet minder dan
niets heeft gegeven: neen! zij heeft een gewigtigen stap gedaan, misschien zelfs al te gewigtig’. Ibidem, afl. 42, 14.
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Ibidem, afl. 43, 13.
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De Hen, ‘De industrialisatie van Nederland’, 17. Van Zanden e.a., Nederland 1780-1914, 233.
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wetgeving te vertragen dan een uiting van een eigen visie op handelspolitiek. Het bezwaar dat
de bescherming te snel afgebouwd wordt, getuigt niet van een gefundeerde overtuiging.
Minister Van Bosse doet het opnieuw uitstekend: zijn opvattingen zijn liberaal met veel
ruimte voor geleidelijkheid. Opnieuw houdt Thorbecke zich, op één uitzondering na, op de
achtergrond.
(3) His masters voice: de Tweede Kamer en Thorbeckes organieke wetten
De eerste, bepalende organieke wet die Thorbecke in de Kamer brengt, is het Wets-ontwerp,
regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal, mitsgaders den rooster hunner aftreding. Het is de hoeksteen van
Thorbeckes programma van inwijding van ‘de monarchistisch liberale regering, organisatie en
bestuur (...) naar de eisch der Grondwet van 1848’. Eerst het kiesrecht, dan de wet op het
Nederlanderschap en, op grond daarvan, de reorganisatie van de provinciale en lokale
vertegenwoordiging die de kiezers echte invloed verschaft, dat is wat Thorbecke voor ogen
staat en met vaste hand uitvoert. Thorbecke blijkt bij al deze ontwerpen te beschikken over
een ongeëvenaard talent om deze cruciale organieke wetten te (laten) ontwerpen én te
verdedigen. Groen van Prinsterer, zijn fundamenteelste tegenstander, erkent ruiterlijk dat hij
‘het stelselmatig geheel, de voortreffelijkheid der redactie’ van de wet hoog waardeert.66
Het ontwerp bepaalt dat Nederlandse mannen van tenminste 23 jaar die tussen ƒ 20 en ƒ
160 bijdragen in de directe belastingen het kiesrecht krijgen.67 Er zijn 38 districten die samen
68 leden afvaardigen naar de Tweede Kamer.68 De zittingsduur is vier jaar; om de twee jaar is
de helft aftredend.69
Het kiesrecht is volgens Thorbecke het allerbelangrijkste instrument waarmee zoveel
mogelijk burgers hun betrokkenheid gestalte kunnen geven.70 85.000 kiezers 10,8% van de
volwassen mannelijke inwoners lijken een heel bescheiden aantal maar niet naar toenmalige
maatstaven.71 Groen van Prinsterer is oprecht verbaasd over de lage census: ‘zoo het om eene
weddingschap te doen was, [zou ik] wel altijd een gulden onder den Minister (...) blijven. Ik
66

Handelingen 1849-1850, afl. 16, 15. Het wetsontwerp bestaat uit twee afdelingen, Van het kiesregt en Van de
benoeming der Afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer, die elk onderverdeeld zijn in drie paragrafen.
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De directe belastingen die toegang tot het kiesrecht verschaffen, zijn de grondbelasting, de personele belasting en,
voor het eerst, de patentbelasting. Deze laatste categorie, een soort bedrijfsbelasting, zorgt ervoor dat vanaf 1850
meer kleinere zelfstandigen het kiesrecht krijgen. De hoogte van de vereiste bijdrage is afhankelijk van het
kiesdistrict waarin de kiezer woont. De Jong, Standpolitiek, 15-16. Zie ook: Blok e.a., ‘Censuskiesrecht’, 180-181;
Dudink, Deugdzaam liberalisme, 29 en De Vries, Electoraat en elite, 18, voor de gevolgen van de hoge census in de
grote steden.
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Amsterdam is het grootste district met vijf vertegenwoordigers die door alle Amsterdammers gekozen worden
omdat gemeenten niet zijn gesplitst in districten. Loots, Voor het volk, van het volk, 31. Verder zijn er, na
aanvaarding van het amendement van Van Nispen van Sevenaer, 26 dubbele districten en elf enkele. Elk Kamerlid
vertegenwoordigt ongeveer 45.000 kiezers.
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De voorbereidingen zijn aanzienlijk geweest. Thorbecke heeft bij de verdeling in kiesdistricten gebruik gemaakt
van vier commissies uit de verschillende Gedeputeerde Staten. Hij heeft eveneens gebruik kunnen maken van het
voorwerk dat De Kempenaer verricht heeft. Blok, ‘Rondom de kieswet’, 159.
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Aerts, Thorbecke wil het, 446.
71
Bachiene stelt tijdens het debat dat 1848 het uitzicht geopend heeft ‘op eene oneindig grootere medewerking der
burgerij’. De voorgestelde kieswet ziet hij als een vurig gewenste bevestiging ervan. Handelingen 1849-1850, afl. 23,
13.
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heb den weddingschap verloren; ik heb mij nooit kunnen voorstellen, dat de Minister zoover
in het verlagen zou gegaan zijn’.72
De algemene beraadslaging, van 4 tot 8 juni 1850, is de openbare verantwoording van de
32 voor- en tegenstanders die het woord voeren.73 Algemene analyses gaan bij de critici
gepaard met het benoemen van problematische of onoverkomelijke zaken.74 De drie
belangrijkste bezwaren die aan de orde komen, zijn de indeling in kiesdistricten, de hoogte
van de census en de ontbinding van de Staten-Generaal na aanvaarding van de kieswet. De
conservatieve stemmers, te vinden onderin de stemanalyse, hebben wel veel praktische
bezwaren maar zij verzuimen die nauwkeurig te motiveren. Van Randwijck, met zijn laatste
plaats in de stemanalyse de meest consequente, conservatieve bestrijder van de regering, komt
niet verder dan de waarschuwing tegen de overijling van de regering die hij ziet als een
overvalstactiek. Met behulp van het recht van amendement proberen de tegenstanders tijdens
de artikelsgewijze behandeling de scherpste kantjes van de bepalingen af te vijlen. Groen van
Prinsterer is de enige die zich niet verliest in details maar zijn bezwaren onderbouwt met een
antirevolutionaire en conservatieve interpretatie van de grondwet van 1848. Dat was
‘eene transactie (...) tusschen twee partijen, waarbij ten aanzien van het kiesregt de eene partij
met grooten weerzin in het regtstreeksche kiesregt berust heeft, het aannemende als instelling,
als kiesvorm, onder gestadig protest tegen een objectief kiesregt, tegen het staatsburgerschap
en de volkssouvereiniteit, en al de geliefkoosde theorien der tegenpartij’.75
De ingediende wet betekent niets meer en niets minder dan een verdere aanvaarding van de
gevaarlijke volkssoevereiniteit. Daartegen richt hij nu zijn aanval. Thorbeckes opvattingen
over staatsburgerschap zijn niet alleen onverenigbaar met ‘de getemperde Nederlandsche
monarchie’, zij leiden rechtstreeks tot ‘eene zuivere volksregering’.76 De felste aanval komt
echter van Donker Curtius die meer berust op frustratie dan op verschil van inzicht.77 In zijn
antwoord schuift Thorbecke Donker kil en neerbuigend terzijde als een vertegenwoordiger uit
het verleden, waarover je niet moet spreken om onaangenaamheden te voorkomen.
Schiffer, een bevlogen en opgewonden man, loopt storm tegen de indeling in kiesdistricten,
het eerste, grote struikelblok tijdens het debat. Wat de minister wil, is regelrechte
kiesrechtgeografie. Het is de ‘afzonderlijke minderheden, (...) geheel en al prijs geven’ aan
72

Ibidem, afl. 16, 15. Schutte haalt in zijn populair overzicht van Groen van Prinsterer het guldencitaat aan, maar niet
de erkenning van Groen dat hij de weddenschap verloren heeft.
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Zie ook: Te Velde, Sprekende politiek, 31.
74
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De ‘getemperde Nederlandsche monarchie’ komt uitvoerig aan bod in onder andere zijn Grondwetsherziening en
Eensgezindheid, 183 e.v..
77
Zie de introductie waar Donker zijn voormalige liberale bondgenoten uitmaakt voor kritiekloze meelopers.

337

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

‘een eene zekere meerderheid’.78 In zijn geval is Heusden over de provinciegrens heen
gevoegd bij Zuid-Holland. Dit ‘met studie’ voorbijzien aan de provinciegrenzen, zoals
Duymaer van Twist het noemt, is vooral in het geding bij de behandeling van artikel 100 met
de verdeling van kiesdistricten. Van Nispen Sevenaar bepleit met klem een herindeling en
splitsing van een aantal Gelderse districten waardoor ‘strijdige belangen, vooroordeelen’ die
de bevolking verdelen en waaruit ‘nimmer eene goede keuze kunnen voortvloeijen’, opgelost
worden en Schiffer probeert uit alle macht de protestantse gemeenten uit het Land van
Heusden en Altena te voegen bij Gorkum.79 Het feit dat de prominente liberaal Van Zuylen
van Nijevelt zich achter het amendement van Van Nispen Sevenaar schaart, draagt
waarschijnlijk bij aan de aanvaarding ervan.80 Groen van Prinsterer heeft als enige principiële
bezwaren tegen dubbele districten en de overschrijding van provinciegrenzen. Groen stelt zijn
organische, conservatieve volksopvatting tegenover die van Thorbecke. ‘Volgens den
Minister van Binnenlandsche Zaken is het volk eene menigte van individu's, eene volksmassa;
een volkshoop - als ik mij, van het volk sprekende, zoo oneerbiedig mag uitdrukken - die door
wetten moet worden georganiseerd’.81 In deze volksopvatting zijn historisch gegroeide
grenzen niet belangrijk en kunnen districten naar believen worden ingedeeld.82 Samen met
Van Dam van Isselt, een opmerkelijke bondgenoot, heeft Groen een amendement ingediend
om de bestaande indeling in kiesdistricten te handhaven, zonder dubbele districten en zonder
overschrijding van provinciegrenzen.
Thorbecke is onverzettelijk in zijn verdediging van de grote districten over de
provinciegrenzen heen. De grondwet kent zowel een verdeling in provincies (artikel 1) als in
districten (artikel 76) maar zij vermengt die niet. Bovendien heeft de provincie haar eigen
vertegenwoordiging, net zoals het land die behoort te hebben. Deze wet breekt daarom geen
provinciale kracht maar voorkomt wel dat de nationale kracht wordt gebroken. Even vurig
verdedigt de minister de grote districten. ‘Het doel is, de kiezers los te maken van plaatselijke
betrekkingen en eenzijdigheid’, zodat ‘de stem van elk kiesdistrict’ geregeld wordt ‘naar de
inzigten van de kiezers ten aanzien van de algemeene zaak’.83 Het amendement van Van Dam
en Groen krijgt slechts 13 stemmen voor en 53 tegen, terwijl de Kamer artikel 100 met 48
tegen 18 stemmen aanneemt.
Het tweede belangrijke bezwaar tegen de kieswet betreft de hoogte van de census en de
manier waarop Thorbecke denkt te voldoen aan het grondwettelijke voorschrift dat de census
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Handelingen 1849-1850, afl. 16, 4.
Ibidem, afl. 25, 4.
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Schiffer moet het zonder die steun doen. Het voorstel is kansloos omdat het appelleert aan de tegenstelling tussen
rooms-katholieken en protestanten.
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Ibidem, afl. 25, 9.
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Van Dam van Isselt lokt de spot van Van Zuylen van Nijevelt uit met zijn verklaring dat hij als ‘voorstander van de
beginselen dezer wet’ zich ‘hier in een amendement vereenigt met het geachte lid uit Harderwijk (...) die zich met die
beginselen niet kan vereenigen’. Handelingen 1849-1850, afl. 25, 9.
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Handelingen 1849-1850, afl. 20, 9. Thorbecke vindt het belangrijk om het verwijt van Duymaer van Twist dat de
provinciegrenzen met studie voorbijgezien zijn, met naam en toenaam te weerleggen. Dat gebeurt wat later nog een
keer bij de acceptatie van de soms grote verschillen in de aantallen kiezers in gemeenten met vergelijkbare omvang.
Zie ook: Aerts, Thorbecke wil het, 449-450; Huizinga, ‘Een gebroken spiegel’, 429 en Aerts, ‘Op gepaste afstand’,
29-30.
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‘overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid’ vastgesteld dient te worden. Bezwaren zijn
er genoeg maar ze snijden geen hout. In zijn beroemde verdediging van de lage census, kent
Thorbecke geen angst dat een lage census ‘zal insluiten ongeschikte kiezers; maar hetgeen een
regtvaardig en verstandig gouvernement moet willen, is dat de census zoo veel mogelijk al de
geschikte kiezers insluite. Derhalve moet de wetgever zoo laag mogelijk gaan’.84
Tegenstanders blijven maar hameren op die ongeschikte kiezers. Tijdens de discussie over de
vaststelling van de kiezerslijsten proberen zij het tevergeefs nog keer. Artikel 2 bepaalt
dat het ingeschreven zijn in de belastingkohieren genoeg is om te kunnen stemmen. Dit zet
volgens Van Hall de deur open voor ‘nonvaleurs’ en schuldenmakers die hij wil weren met
zijn amendement dat de daadwerkelijke betaling van de belasting eist. Van Hall krijgt de steun
van leden als Boreel van Hogelanden, Donker Curtius en Lotsy. Het maakt alleen maar
duidelijk dat de bezwaren voortkomen uit behoudende bezorgdheid en niet uit politiek
conservatisme.
De halvering van de census, die de grondwet voor de gemeenteraadsverkiezingen eist,
regelt Thorbecke eenvoudig door de census per district met 50% te verlagen. Zijn verdediging
dat de grondwet in artikel 139 geen nieuwe vaststelling van de plaatselijke gesteldheid eist,
overtuigt deze keer de meerderheid niet. Van Doorn stelt in een slim en effectief amendement
voor om de halvering niet in de kieswet maar in de komende gemeentewet te regelen.
Meerdere prominenten, onder wie De Man, Schooneveld en Van Zuylen van Nijevelt, zien dit
uitstel als een goede manier om tijd te kopen zonder dat de wet averij oploopt. Het
amendement krijgt een uiterst krappe meerderheid van 33 tegen 32 stemmen. De
voorstemmers zijn hoofdzakelijk te vinden in de onderste helft van de analyse met de steun
van opmerkelijke voorstanders van de wet, zoals Van Zuylen van Nijevelt, Van der Linden,
Storm, Duymaer van Twist en De Monchy.85
Thorbecke is verrast door de aanvaarding. Hij wil nu eerst duidelijkheid over de procedure
rond spreken en stemmen om dit soort verrassingen te voorkomen. Het leidt tot een
gedetailleerd proceduredebat tussen Van Goltstein en Van Hall die hier als prominenten de
Kamer voorgaan in het vaststellen van de juiste behandelvolgorde. De voorzitter wil per
artikel, nadat de alinea’s besproken zijn, over alle ingediende amendementen stemmen. Van
Hall daarentegen stelt voor om, in lijn met het reglement van orde, na elke alinea eerst te
stemmen over eventuele amendementen en aan het eind over het artikel als geheel. De Kamer
verwerpt het voorstel van Van Goltstein met 17 stemmen voor en 43 tegen, waarmee zij de
procedure van Van Hall aanvaardt. Tijdens latere debatten grijpt Thorbecke regelmatig terug
op dit besluit.
Een tweede voorbeeld waarin de prominenten een beslissende rol spelen, doet zich voor bij
de behandeling van artikel 98. Artikel 97 bepaalt dat het lidmaatschap van de Kamer ophoudt,
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Handelingen 1849-1850, afl. 20, 10.
Het uitstel baat Van Doorn niet. Tijdens de behandeling van artikel vijf van de gemeentewet op woensdag 14 mei
1851 komt dit onderwerp opnieuw uitvoerig aan de orde. De halve census op basis van het hele kiesdistrict blijft
gehandhaafd en zelfs het voorstel van Van Doorn, om alleen in die gemeenten waar het verplichte minimum van 25
stemmers niet wordt gehaald de census tot het minimum te verlagen, redt het niet.
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zodra de afgevaardigde ‘een bezoldigd staatsambt aanneemt, of bevordering in de staatsdienst
verwerft’. Artikel 98 definieert vervolgens het ‘bezoldigd staatsambt’ en de bevordering. De
belangrijkste spreker over dit onderwerp is Verweij Mejan die de totstandkoming van het
grondwetsartikel schetst en constateert dat de kieswet iets andere formuleringen gebruikt met
nodeloze preciseringen. Het ontwerp beperkt daarmee meer dan de grondwet zelf en dat is
volgens de spreker niet toegestaan.86 Schooneveld pleit voor een praktische benadering van
amendementen, zeker ‘waarmede men een tiental stemmen winnen kan’.87 Ten aanzien van
artikel 98 is hij er zeker van dat ‘bij het behoud van het artikel, het getal stemmen vóór de wet
aanmerkelijk verschillen zal van dat, wanneer het wierd weggenomen’. En passant verwijt hij
de Thorbeckegezinde meerderheid dat zij bij de ingediende amendementen ‘zijns inziens meer
gezien [heeft] naar hen die ze voorstelden, dan naar de strekking daarvan’.88
Thorbecke gaat in zijn reactie volledig voorbij aan de suggestie van Verweij Mejan maar
Schooneveld wijst hij bits terecht. Het is de taak van de regering om goede voorstellen te doen
die nu eenmaal meer tegenstand ontmoeten dan ‘eene flaauwe, onbestemde wet’. Hij is ervan
overtuigd dat ‘eene goede wet, met eene kleine meerderheid van stemmen aangenomen, beter
is dan eene slechte of onvoldoende wet met eenparige stemmen goedgekeurd’.89 In de verdere
discussie komen de prominenten en de minister, die er zichtbaar mee worstelt, niet nader tot
elkaar. Thorbecke vraagt de Kamer zelfs ‘dat zij verklare wat door bezoldigd staats-ambt,
door staats-ambtenaren verstaan zij’, maar toegeven doet hij niet. De Kamer is overtuigd door
de prominenten; zij verwerpt artikel 98 met 24 stemmen voor en 41 tegen.90
Het laatste onderwerp waarover de Kamer en Thorbecke de degens kruisen, is de
ontbinding van de Staten-Generaal na aanvaarding van de kieswet. Artikel 119 wijst de
zittende Kamerleden toe aan bestaande of aan nieuwe kiesdistricten. De helft daarvan is
volgens additioneel artikel 6 binnen enkele maanden aftredend. Vooral de leden die aan
nieuwe districten gekoppeld zijn, stellen massaal hun zetels ter beschikking.91 Groen van
Prinsterer heeft een amendement ingediend om het artikel te wijzigen in: ‘De aftreding van de
leden der beide Kamers heeft plaats met den 3den Maandag in September’, later aangevuld
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Verweij Mejan suggereert dat Thorbecke lijdt aan een selectief geheugen, aangezien het grondwetsartikel nog maar
heel recent tot stand gekomen is. ‘Ik zou bijna gelooven dat het geheugen van sommigen niet altijd even sterk is, en
mij dunkt, dat dit ook vooral met den geachten steller van het tegenwoordig artikel ten deze het geval is’. Ibidem, afl.
24, 9.
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Ibidem, afl. 24, 10.
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Ibidem, afl. 24, 10.
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Ibidem, afl. 24, 11.
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Het betekent dat de nummering aangepast moet worden. In navolging van de Handelingen blijf ik de oude
nummering gebruiken omdat die overeenkomt met het ter tafel liggende ontwerp.
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Tijdens de vaststelling van het rooster van aftreden op 12 juli delen Van Dam van Isselt, Boreel van Hogelanden,
Wintgens, Van Hall, Van Randwijck, Van Doorn, Van Heiden Reinestein en Wijnaendts mee dat zij, ongeacht de
loting, zich ‘aan een herverkiezing zullen onderwerpen’. Voorafgaand aan de sluiting van de vergadering op 20
augustus 1850 zijn ingekomen de ‘Missives van de heeren Groen van Prinsterer, Poortman, van Zuijlen van Nyevelt,
Boxman, van Heiden Renestein en Duijmaer van Twist, daarbij respectivelijk kennis gevende, dat zij met den derden
Maandag in September hun ontslag nemen’. Alle brieven zijn integraal afgedrukt. Op deze dag komt ook het bericht
in van overlijden, ‘na eene ziekte van weinige dagen’, van Verweij Mejan op 6 augustus. Ibidem, 52, 1.
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met 1850. Hij wil voorkomen dat er straks twee soorten vertegenwoordigers zullen zijn.92 De
discussie gaat vooral over de vraag of Kamerontbinding het alleenrecht van de koning is.
Tegenover het koninklijk prerogatief stelt Groen echter het prerogatief van de Kamer:
‘... en elke discussie heeft ten doel òf de Kroon òf de Kamer te bewegen om al of niet gebruik
te maken van het regt dat eene der twee redenerende partijen bezit. De poging om elkander
niet te dwingen maar te overtuigen, is de inhoud der discussie, de ziel van het gemeen
overleg’.93
Het opnemen van de ontbinding van de Staten-Generaal in het ontwerp is volgens Groen een
poging om de koning te overtuigen. Het staat de koning vrij om de ontbinding te weigeren.94
De veelal prominente sprekers reageren opvallend terughoudend op dit voorstel. Van
Heemstra verschuilt zich achter het koninklijk prerogatief, Duymaer van Twist en Verweij
Mejan zijn voor maar stemmen tegen omdat de grondwet geen gelijktijdige ontbinding van
beide Kamers kent. Donker Curtius is het eens met Van Heemstra en voorspelt dat ‘de
Regering wel (...) [de ontbinding] aan den Koning zal voordragen’.95 Het slot is dat de Tweede
Kamer het amendement van Groen met 13 stemmen voor en 52 tegen verwerpt. Deze
stemverhouding lijkt de uitspraak van Schooneveld te bevestigen dat er bij amendementen
meer gelet wordt op de indiener dan op de inhoud. De kieswet zelf aanvaardt zij met een
sprekende meerderheid van 46 stemmen voor en 19 tegen. Donker Curtius krijgt inderdaad
gelijk: op 9 of 10 augustus valt het besluit om beide Kamers te ontbinden met de
aankondiging dat op 27 augustus 1850 algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen
plaatsvinden.
De behandeling en aanvaarding van de kieswet is een enorme organieke prestatie van
Thorbecke die de nodige consequenties heeft voor het functioneren van de Kamer op dat
moment. De meerderheid van de Kamer is idolaat van haar nieuwe minister van Binnenlandse
Zaken die zij bijna onvoorwaardelijk gehoorzaamt. Veel nieuwe Kamerleden, die overtuigd
zijn van hun eigen liberaliteit, leggen zichzelf een volgzaamheid op die lijkt op die van hun
gedeprecieerde voorgangers van het vorige decennium. Deze volgzaamheid verkleint de
manoeuvreerruimte van de prominenten aanzienlijk. Niet de verschillende opvattingen van
vooraanstaande medeleden als bijdrage aan de eigen standpuntbepaling, maar de wil van de
minister is voor de meerderheid doorslaggevend. Dat neemt niet weg dat zij op meerdere
momenten met elkaar eventuele bezwaren grondig verkennen. Het leidt in het geval van
artikel 98 tot afstemming.
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‘Het moet niet kunnen gebeuren, dat eenig lid meesmuilende mij tegemoet voere: gij zijt een man van het
voorlopig kiesreglement, niet waar? Ik ben van het meer zuivere systema: gij zijt van 1849, ik behoor tot het gewas
van 1850’. Ibidem, afl. 26, 2-3.
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hierbij graag Buijs aan als een onverdachte bron, Studiën over Staatkunde en Staatsrecht, deel I, 48-49.
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Het argument dat Additioneel Artikel 6 een ontbinding verbiedt, weerlegt Groen eenvoudig door aan te tonen dat
dit artikel uitgaat van een nieuwe kieswet die volgens voorschrift in 1849 tot stand had moeten komen.
95
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De oppositie heeft het moeilijk met de volgzaamheid van de meerderheid. Zij heeft de
keuze uit de tijd uitzitten, waar de meeste conservatieven voor kiezen, of af en toe
meebewegen en verder afwachten, de aanpak van Van Hall. De derde mogelijkheid is die van
Groen: fundamentele, conservatief-antirevolutionaire kritiek leveren, maar wel vanuit een
moderne opvatting over de verhouding tussen de Kamers en de koning.
Aansluitend behandelt de Kamer van 18 tot 24 juni 1850 het Wets-ontwerp ter regeling van de
samenstelling en de magt van de Provinciale Staten. Het ontwerp is, net als de kieswet, van
hoog niveau door de opnieuw veel geprezen opbouw en redactie.96 Dat het slechts bij 4 van
181 artikelen tot een stemming komt en dat de Kamer niet meer dan 3 van de 23
amendementen aanneemt, zijn onmiskenbare bewijzen van de kwaliteit. Opnieuw heeft
Thorbecke zijn visie in heldere bepalingen uitgewerkt. De wet bepaalt de ruimte die de
provincie moet hebben om die zaken te regelen die op andere niveaus niet thuis horen.97 De
ruimte heeft wettelijke kaders nodig die voor alle provincies gelijk zijn. De wet belast de
provincie verder met de uitvoering van wetten en maatregelen die door de nationale overheid
kunnen worden opgelegd. Als er sprake is van historische scheefgroei, dan maakt de wet daar
rigoureus een eind aan. Er is wel een groot verschil met de wet op het kiesrecht: de kieswet
betreedt een nieuw terrein, de provinciewet grijpt diep in in lang bestaande structuren waarin
particularistische sentimenten welig tieren. Voor Thorbecke is hierin het onderscheid tussen
publiek- en privaatrecht allesbepalend. Publiekrecht regelt de zaken van het algemeen belang;
daar kunnen geen (historische) claims van personen of groepen invloed op hebben.98 De
kwaliteit zorgt voor een bijzonder korte algemene beraadslaging; de ingreep in bestaande
regelingen voor een meer dan uitvoerige strijd over een aantal omstreden artikelen.
Tegenstanders en critici die, met uitzondering van Groen van Prinsterer, zich niet uitlaten over
een integrale conservatieve overtuiging, grijpen de afzonderlijke artikelen aan om hun
bezwaren tegen de wet te ventileren. De provinciewet is uiteindelijk voor slechts drie leden
van de conservatieve oppositie een onoverkomelijke struikelblok.
Groen van Prinsterer is in zijn eentje opnieuw een klasse apart. Iedereen verwacht dat hij
bij de beantwoording van de eerste vraag die hij zich stelt, of de provincie in de nieuwe wet is,
wat zij behoort te zijn, het onaanvaardbaar zal uitspreken. Dat doet Groen echter niet. Hij
erkent dat de provincie sinds 1795 niet meer is ‘dan eene afdeling, een departement van den
Staat’, waarin nu ook nog het ‘zielental’ de vertegenwoordiging moet gaan bepalen. Maar nu
dit zo is, kan de provincie niet meer buiten de krachtige hand van de regering om misstanden
te voorkomen. Het onoverkomelijke bezwaar is de ‘democratische rigting en anarchieke
begrippen’ waarop dit ontwerp, net als de kieswet, is gebaseerd. Opnieuw is de visie op het
volk het breekpunt. Volgens Groen is het geen verzameling individuen maar een organisch
96

De commissie van rapporteurs schrijft dat het ‘bij de groote meerderheid der leden met goedkeuring ontvangen’ is.
Het vormt ‘een goed stelselmatig geheel’ en hoewel het ‘zeker niet onder de gemakkelijke deelen der wetgeving’
behoort, was het ‘met zorg (...) uitgewerkt, en, op verre de meeste punten, met helderheid (...) toegelicht’. Ibidem,
Bijlagen, 330.
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geheel van mensen, behorend tot de verschillende standen die door de staat gerespecteerd en
beschermd worden. Thorbecke richt zich op het individu vanuit het democratisch beginsel,
waarin alleen de macht van het getal, en dus van het gepeupel, telt. Het leidt onvermijdelijk
tot een anarchie die op haar beurt een nog erger despotisme op zal roepen. Het ontbreekt deze
wet aan ‘het eerbiedigen der natuurlijke verhouding van alle standen’, dat ‘tot het
eigenaardige van elke welingerigten Staat’ behoort.99
Hiermee vervreemdt Groen zich van vrijwel alle onafhankelijke prominenten. De Man en
Duymaer van Twist werpen hem tegen dat de grondwet bepaalt ‘dat de massa der bevolking,
bevoegden en onbevoegden, vrouwen, kinderen, de eenige grondslag is van de verdeeling’ van
de vertegenwoordigers.100 Het wordt Thorbeckes fundamentele bezwaar tegen Groen: zijn
strijd tegen hem als wetgever is een strijd tegen de grondwet. Deze keer komt de bestrijding
van Groen van een onverwachte kant. Het pleidooi voor zijn ideale staat, ‘eene zamenstelling
van deelen, wier persoonlijkheid, wier regten niet liggen binnen het bereik van het centraal
gezag’,101 weerlegt Wintgens met uitvoerige citaten uit Groens Handboek der geschiedenis
van ons vaderland.102
Er zijn conservatieve Kamerleden met bezwaren en er zijn onderwerpen die conservatieve
reacties losmaken. Van Randwijck is het voorbeeld van de eerste categorie. Het gaat hem, in
tegenstelling tot Groen, niet om provinciale eigenheid maar om het herstel van het centrale,
koninklijke gezag in de stijl van Willem I. Van Randwijck heeft daarom een flink aantal
amendementen ter versterking van het centrale gezag ingediend die alle afgestemd worden.
Hij verdedigt zijn amendementen soms zo fel, zoals op artikel 88, dat Thorbecke in zijn
weerlegging de ‘niet zeer heuschen toon, dien [hij] niet zal volgen’, kapittelt.
De twee belangrijkste onderwerpen die conservatieve reacties losmaken, zijn de
provinciale belastingen (artikelen 117 en 158) en de waterschappen. Artikel 117 legt de
bevoegdheid van de Staten om provinciale belastingen op te leggen op twee manieren aan
banden. In de eerste plaats zijn de accijnzen verboden en, in de tweede plaats, mogen
heffingen ‘tot geen hooger bedrag aangevraagd [worden], dan hetgeen noodig is’. De
bestrijding door Van Hall, Van Dam van Isselt en vooral door Donker Curtius is scherp en
oppositioneel. Donker verwijt ‘de ministeriele partij’ dat zij erop uit is ‘de Grondwet te
interpreteren en door interpretatie uit te breiden’. De wet brengt de Staten onder controle van
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de koning en mitsdien ‘onder den plak van den Minister van Binnenlandsche Zaken’.103
Thorbecke is niet onder de indruk, niet van de toon die hij negeert en niet van de argumenten
die hij uitvoerig weerlegt. Provinciale belastingen zijn pas sinds de grondwet van 1840
toegestaan. De neiging om die geleidelijk uit te breiden blijkt onbedwingbaar en daarom
moeten de belastingen ‘worden gehouden binnen nauwe perken, op een tijdstip waarop het
nog doenlijk is verdere uitbreiding te keeren’.104 Tegenstanders blijven tegenstribbelen,
waarop Van Bosse de Kamer voorhoudt dat niet de rijksbelastingen drukkend zijn maar juist
de gemeentelijke opcenten en, als er niet ingegrepen wordt, in toenemende mate de
provinciale accijnzen. Het gevolg is meer sluikerij en meer kosten om die te bestrijden. Het is
een van de zeldzame keren dat een andere minister Thorbecke te hulp schiet.
De tweede beperking, die de provinciale belastingen limiteert tot ‘hetgeen noodig’ is, leidt
na een lange discussie tot het schrappen van de zinsnede uit het artikel. Het verschil van
inzicht tussen de minister en de Kamer heeft weinig te maken met conservatisme of
particularisme maar vooral met de praktische ervaring van veel Kamerleden. Zij weten uit
ervaring dat de noodzakelijke aanleg van openbare werken in dunbevolkte gebieden geen
schijn van kans meer heeft als die niet mee gefinancierd mag worden uit de extra opbrengsten
van andere belastingen.105 De Man, gekozen in Enschedé, dient het cruciale amendement in
dat de beperking schrapt.
Thorbecke verdedigt de limitering vurig. Hij is fel tegen het laten betalen voor het gebruik
van bijvoorbeeld waterwegen om daarmee andere kosten te dekken. ‘Onredelijker belasting is
naauwelijks te verzinnen’. Het is hem gebleken dat uitsluitend en alleen in Overijssel, ‘ik
verzoek dit wel in aanmerking te nemen, de ontvangsten zeer ver boven de kosten der
inrigtingen’ uitkomen.106 Het is in zijn ogen een opoffering van ‘de regtvaardigheid en het
algemeen belang aan verrijking der provinciale kas’. Verweij Mejan, een van de vele
prominente verdedigers van het amendement, beroept zich op de grondwet van 1815 die, in
zijn ogen terecht, in artikel 225 bepaalde dat meeropbrengsten van deze heffingen ‘tot
uitgaven van denzelfden aard in dezelfde Provincie besteed’ dienden te worden. Volgens de
Kamer is het een terechte en verstandige bepaling: het amendement krijgt een meerderheid
van 43 tegen 20 stemmen.
Het tweede onderwerp dat een gevoelige snaar raakt, is artikel 158 dat de goedkeuring
bepaalt van keuren en politieverordeningen van de waterschappen door Gedeputeerde Staten.
De tegenstanders, met Backer als belangrijkste woordvoerder, willen maar één ding en dat is
de invloed van de commissaris des Konings, die zij zien als de lange arm van de minister van
Binnenlandse Zaken, elimineren. Veel prominenten bemoeien er zich mee en stellen
tussenoplossingen voor, maar Backer is niet te stuiten in zijn kruistocht tegen het artikel. Hij
is echter niet opgewassen tegen de rotsvaste overtuiging van de minister die waterschappen
103

Ibidem, afl. 31, 2-3.
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106
Ibidem, afl. 31, 26.
104

344

Thorbecke aan het bewind

ziet als ‘publieke ligchamen, die, in onmiddellijke gemeenschap met het publiek bestuur, ja in
velerlei opzigten takken daarvan, regstreeks onder de magt der Provinciale Staten en onder het
toezigt des Konings staan’. Backer denkt dat de minister hem niet begrijpt, of niet wil
begrijpen, zodat hij Thorbecke zelfs gebrek aan scherpzinnigheid verwijt.107 Thorbecke, die de
materie volledig beheerst, is nauwelijks gegriefd. Beheerst weerlegt hij Backers argumenten
opnieuw en voegt hem aan het eind van zijn betoog toe dat men moet, ‘dunkt mij, betoogen,
men moet tegen hetgeen ik voorstel, of hetgeen ik in het midden heb gebragt, redenen
aanvoeren’ en verwijten van mindere scherpzinnigheid achterwege laten.108 Het optreden van
Thorbecke is tijdens het hele debat in alle opzichten van hoog niveau. Hij is, na een eerdere
onaangename ervaring,109 altijd bij de les, hij antwoordt zakelijk en beheerst en af en toe stelt
hij zich opvallend coöperatief en complimenteus op.110
Tot ontsteltenis van de oppositie permitteert Thorbecke zich echter op de late
zaterdagavond van 22 juni een aanvechtbare actie om de Kamer te overvallen met de
onaangekondigde invoeging van de oprichting van provinciale bureaus van statistiek. Tijdens
de behandeling van artikel 162 voegt Thorbecke, in een reactie op een voorstel van
Wijnaendts, haast tussen neus en lippen deze zin toe aan het artikel: ‘Een algemeen reglement
van inwendig bestuur regelt de oprigting van bureaux van statistiek in de onderscheidene
provincies’.111 De prominenten Donker Curtius, Van Hall, Groen van Prinsterer en Duymaer
van Twist spreken onmiddellijk hun afkeuring uit. Costerus is heel expliciet in zijn reactie.
Gezien de uitvoerige voorbereidingen is het voorstel een min of meer bewuste overval: ‘Ik
kan mij met eene dergelijke handelwijze, die niet veel van verrassing verschilt, niet
vereenigen, en zal dus tegen het artikel stemmen’.112 Het is alles tevergeefs. De minister blijkt
ook de kunst van het bagatelliseren en (een beetje) meebewegen te beheersen. Zijn
volgelingen helpen het artikel aan een kleine meerderheid van 33 tegen 28 stemmen. Het
blijkt de laatste hobbel te zijn; op 24 juni stemt de Tweede Kamer met 58 tegen 6 stemmen
voor de provinciewet.
Opnieuw levert Thorbecke een prestatie van formaat. De bezwaren tegen drie specifieke
onderdelen van het wetsontwerp zijn niet opgewassen tegen de evidente kwaliteit van het
wetsontwerp. Er zijn slechts twee echte opposanten: Groen van Prinsterer die principiële
bezwaren heeft, en Van Randwijck die zijn tegenstand verpakt in een groot aantal vergeefse
amendementen. Samen zijn ze een veel te ongelijk span om iets te kunnen uitrichten.
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Ibidem, afl. 32, 25.
Ibidem, afl. 32, 27.
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Het betreft het aangenomen amendement van Van Doorn met het uitstel van de vaststelling van de halve census
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Tijdens de discussie over artikel 31 verbetert Thorbecke samen met de Kamer de tekst en Schooneveld krijgt, na
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Er zijn nog twee organieke wetsontwerpen die de oppositie in het geweer brengen: het
ontwerp op het Nederlanderschap en op het recht van enquête. Met beide zet Thorbecke, na
een intensieve onderbreking waarin de Tweede Kamer de scheepvaartwetten bediscussieert en
vaststelt, zijn zegetocht voort. De Kamer behandelt én aanvaardt aan het eind van de zitting
1849-1850 in korte tijd vijf heel belangrijke wetten.
Het ontwerp op het Nederlanderschap, dat van 9 tot 12 juli voorligt, is, ondanks de geringe
omvang van 9 artikelen, van grote betekenis. Het schept een niet onomstreden duidelijkheid in
de reikwijdte van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het regelt de naturalisatieprocedure en het lost het slepende probleem op van de politiek rechteloze Zeeuws-Vlamingen.
Zonder tegenstand gaat het echter niet en opmerkelijke incidenten ontbreken evenmin.
Tijdens de algemene beraadslaging gaat vooral Wintgens de strijd aan met Thorbecke over
de verhouding tussen het nieuwe ontwerp en het Burgerlijk Wetboek. Daarmee is hij, zijns
ondanks, de woordvoerder van de conservatieve oppositie. Wintgens is van mening dat de
nieuwe wet staatkundige rechten toekent aan mensen die volgens het Burgerlijk Wetboek geen
Nederlander zijn. Voor Thorbecke is dit een onmogelijke tegenstelling. Als het Burgerlijk
Wetboek onduidelijk is of in tegenspraak met het ontwerp, dan bepaalt deze wet wie
Nederlander is. Het Burgerlijk Wetboek handelt over de attributen, zijn wet over de zaak zelf.
De nieuwe wet is ervoor om ‘te dien aanzien een gemeen regt te vestigen, een regel die overal
zal gelden’.113 Thorbecke ziet een bindende hiërarchie tussen de wet op het Nederlanderschap
en het Burgerlijk Wetboek.114 Op dezelfde stellige manier verdedigt hij zijn oplossing voor
degenen die sinds het verdrag over België in 1839 in onzekerheid verkeren over hun
Nederlanderschap. Het ontwerp kent hun dat nu toe zonder een, niet toegestane, collectieve
naturalisatie. De wet ‘bepaalt dus niet een naturalisatie van vreemdelingen, maar erkent den
toestand van hen, die men als Nederlander kan beschouwen’. Het is een even eenvoudige als
ingenieuze oplossing.
Tijdens de discussie over de naturalisatieprocedure doet De Fremery een opmerkelijk
voorstel dat tegengestelde reacties uitlokt bij voor- én tegenstanders. De Fremery wil geld
zien: voor een naturalisatiebrief dient volgens hem ƒ 200 betaald te worden. ‘De toekenning
van het Nederlanderschap (...) is eene gunst’ en voor de rechten die het biedt, zullen
vreemdelingen graag een flink bedrag over hebben.115 Lotsy is enthousiast maar anderen, zoals
Wijnaendts en Fokker zijn vierkant tegen. Donker Curtius vindt het een achterhaalde discussie
omdat sinds 1848 naturalisatie geen gunst meer is maar een kwestie van wetgeving. Het
amendement van Bachiene, de uiteindelijke auteur van het voorstel, krijgt een verrassende
meerderheid van 37 tegen 20 stemmen.116 De tegenstemmers zijn een unieke verzameling
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Ibidem, afl. 46, 14.
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liberalen, conservatieven en antirevolutionairen.117 Afgezien van dit ongewenste amendement
is het debat een toonbeeld van samenwerking tussen onder andere Van Eck, Duymaer van
Twist, Van Heemstra en de minister. Thorbecke neemt hun aanvullingen en verbeteringen
zonder tegenstribbelen over.
Donker Curtius is in zijn optreden de enige grote uitzondering. Hij is bijzonder scherp en
rancuneus in zijn oordeel over het ontwerp dat, volgens hem, niets bepaalt en ongrondwettig
is. Hij verwijt Thorbecke, die stoïcijns reageert, dat hij in het propageren van zijn ontwerp,
‘laag neêrziet op die bijzondere wetten’.118 Het optreden is niet verheffend maar wel
begrijpelijk. Het grondig en systematisch opponeren door Thorbecke van ‘zijn’
vreemdelingenwet, verdedigd door Wichers, is blijkbaar een open wond gebleven. Het heeft
geen aantoonbare invloed op de Kamer die het ontwerp met 46 tegen 12 stemmen goedkeurt.
Conservatief gemotiveerde argumenten zijn tijdens het debat niet gewisseld.119
Het ontwerp dat de Tweede Kamer het recht van enquête toekent, weet met de ‘schaarsheid
der sprekers, die (...) het woord wenschen te voeren’, de aandacht van de Kamer nauwelijks
gaande te maken.120 Deze keer is Van Dam van Isselt de uitzondering die ijvert voor meer
mogelijkheden bij het ondervragen van de ministers. Immers,‘wij zien hoe onbeduidend niet
zelden de antwoorden zijn, die gegeven worden’.121 Hij beseft dat verder aandringen weinig
zin heeft ‘want het ligt op ieders gezigt te lezen dat alle verdere discussie vermoeit’.122
Wintgens en Groen hebben de meeste reserves tegen het recht maar stemmen beiden wel
voor.123 Het hele ontwerp krijgt een meerderheid van 38 tegen 9 stemmen. De tegenstemmers
komen uit alle stromingen in de Kamer: Dommer van Poldersveldt en Dullert behoren tot de
trouwe aanhang van Thorbecke, Duymaer van Twist is onafhankelijk. Borret behoort tot het
midden en Van Doorn, Van Nispen van Sevenaer en Van Randwijck kunnen tot de oppositie
gerekend worden. De laatste tegenstemmer, Van Dam van Isselt, is een afzonderlijk
fenomeen: van (heel af en toe) heel liberaal tot, wat steeds meer voorkomt, heel oppositioneel.
De stemming is daarmee een apolitieke uitslag van een kennelijk apolitiek ontwerp. Het kan
ook zijn dat het tijdstip in het parlementaire jaar, 13 juli, en de grote debatten die al gevoerd
zijn de Kamer de lust en de energie benomen hebben zich nog op te winden.
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Het jaar is inderdaad bijna voorbij. Twee interpellaties en één ontwerp scheiden de Kamer
van de sluiting door minister Thorbecke die vooral lovende woorden besteedt aan de
‘eendragtige zamenwerking van Regering en Vertegenwoordiging, [die] (...) gij aan 's Konings
Gouvernement in hooge mate [hebt] laten ondervinden’.124 Dat hij zijn eigen bijdrage aan die
samenwerking achterwege laat, ligt gezien zijn positie voor de hand; dat hij de volgzaamheid
van zijn aanhang ‘eendragtige zamenwerking’ noemt, is zijn eigen, verstandige keuze.
1849-1850 is een gedenkwaardige zitting die, als nooit tevoren, gedomineerd is door één
persoon, de minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke. Hij beschikt over het vermogen om
organieke wetten te (laten) ontwerpen met een heldere structuur en ondubbelzinnige
bepalingen die hij verdedigt in debatten die hij volledig beheerst. Thorbecke heeft daarbij
‘geluk’ met een kleine oppositie die qua persoonlijkheden en in opvattingen erg verdeeld is.
De meest getalenteerde opposant is Groen van Prinsterer, een begaafd en gevreesd spreker,
moedig, gevat en niet zelden scherp en hard. Maar hij is vooral een solist die met zijn
antirevolutionaire overtuiging meer afkeer dan sympathie oproept. Groen is echter niet alleen
een gedreven kruisvaarder, hij is ook uitstekend thuis in het staatsrecht en hij heeft een
praktische en onderbouwde opvatting over de consequenties die de nieuwe grondwet heeft
voor het functioneren van de Tweede Kamer en haar verhouding tot de regering.125
Zijn potentiële bondgenoten zijn Van Goltstein, Van Hall en Donker Curtius. De eerste is
voorzitter en Van Hall en Donker Curtius staan mijlenver af van het gedachtegoed van Groen.
De anderen zijn te conservatief (Van Randwijck), te eenzijdig, te bescheiden (Van Hasselt en
Wintgens), te onbesuisd (Schiffer), te onberekenbaar (Van Dam van Isselt) of te bang.
Minister Van Bosse dreigt ten onrechte in het niet te vallen bij Thorbecke. Hij is
praktischer, prozaïscher en bescheidener en hij heeft te maken met de weerbarstige praktijk op
financieel en economisch terrein. Zijn gezag valt misschien minder op maar het staat net zo
weinig ter discussie als dat van Thorbecke. De eer van uitsluitend aangenomen wetten komt
beiden toe.
Thorbeckes optreden heeft grote invloed op het functioneren van de Tweede Kamer. Voor
de meerderheid is er niet zo veel veranderd. Haar voorman is minister geworden en zijn
woord is nog steeds wet. Het doet denken aan de debatten in de jaren veertig toen het gezag
van de minister vaak doorslaggevend was. Toen bepaalde de hiërarchie tot op zekere hoogte
de verhouding, nu is Thorbeckes superioriteit met het bijbehorende, gretig uitgeoefende
gezag, beslissend. Dit is fnuikend voor de oppositie en voor de vormende invloed van de
prominenten. De ruimte die zij nodig hebben, geeft Thorbecke hun niet of nauwelijks.
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Ibidem, z.p.
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Ondanks dat nemen zij, met hun kwaliteiten, ook dit jaar hun verantwoordelijkheid, ook al is
het lastig samenwerken met de ongezeglijke liberale meerderheid.126
b Analyse en debatten uit de zitting van 1850-1851
Analyse van de stemmingen
Na een betrekkelijk kort reces van 20 augustus tot 7 oktober 1850, met daarin de algemene
verkiezingen op 27 augustus, opent koning Willem III de zitting van 1850-1851. De troonrede
is niet opvallend maar het aantal wetten dat hij aankondigt, is wel indrukwekkend.127 Al is de
rede neutraal, het debat in de Tweede Kamer over het ontwerpadres van antwoord is dat
bepaald niet. Daar is de thorbeckiaanse commissie die het ontwerp opgesteld heeft, ongewild
verantwoordelijk voor. Het voorstel is, om de regering vooral niet voor de voeten te lopen,
niet meer dan een letterlijke teruggave van de troonrede. De reacties laten zich raden: Van
Dam van Isselt drijft er de spot mee,128 Baud, een erkend tegenstander van de regering, doet
dat met zijn hartelijke instemming eigenlijk ook129 en Groen van Prinsterer komt weer met een
lange aanvulling.
Van Goltstein, als voorzitter opgevolgd door Duymaer van Twist, heeft de handen weer
vrij voor een kritische en fundamentele bijdrage. De nieuw gekozen Kamer heeft als
hoofdtaak het waken over de strikte naleving van de constitutie. Het adres van antwoord dient
duidelijke taal te spreken over de onderwerpen waarin de regering te kort schiet. Dat geldt
vooral de uitvoering van additioneel artikel vijf ten aanzien van de ontwerpen op de
rechterlijke inrichting, op het armbestuur en op het onderwijs. Van Goltstein citeert tijdens
zijn toespraak met volle instemming uit de eerdere rede van de voorzitter. De nieuwe
grondwet is ‘langzaam voorbereid geworden en eindelijk tot volledige ontwikkeling gekomen.
Die Grondwet is geen nieuwe maar eene gewijzigde Grondwet, dagteekent niet van het jaar
1848, maar van het jaar 1813’.130 Het is de overtuiging van alle antirevolutionairen en
conservatieven en van veel onafhankelijke Kamerleden.
De optimistische toon waarmee in § 9 de aangekondigde wetten tegemoet gezien worden,
is een uitnodiging voor twee van de drie antirevolutionairen om hun ongeduld te laten blijken
over het uitblijven van de onderwijswet. Mackay, in vergelijking met Groen een veel
126

Van Bosse constateert in een brief ‘een ongedisciplineerde meerderheid in de kamer, die alleen gesloten is, waar
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subtielere opposant, minder confronterend, bescheidener in zijn redevoeringen maar met een
groot talent voor trefzekere formuleringen, prijst Thorbecke om diens circulaire van 2
november 1849. De minister dringt daarin bij de provincies en gemeenten aan op het
meewerken aan de oprichting van bijzondere scholen. Helaas is die ‘teruggestooten bij zoo
vele plaatselijke en provinciale besturen’ die de vrijheid van onderwijs zien als een gunst in
plaats van een recht.131 Dit pleidooi valt helemaal verkeerd bij Van Dam van Isselt die een
vurig verdediger is van het openbaar onderwijs volgens zijn eigen interpretatie van de
onderwijswet uit 1806. Thorbecke krijgt zelfs het verwijt met zijn circulaire te handelen in
strijd met de grondwet.132 Groen kan het onderwijs nu laten rusten. Hij richt zijn pijlen op de
liberalen en, heel opmerkelijk, op de conservatieven. Ten aanzien van de liberalen vraagt hij
zich af wat zij ‘elk afzonderlijk, of in twee afzonderlijke corpsen, [van Donker Curtius en van
Thorbecke] tot voordeel en heil van het Vaderland in twee jaren [hebben] verrigt?’ Dan zijn
de conservatieven aan de beurt die hij verwijt dat zij ‘in de vorige zitting niet heeft vervuld die
rol, welke haar betaamde en die voor 't heil van 't Land wenschelijk ware geweest’. Groen
dient opnieuw een lang en ingenieus amendement in, waarin ook de visie op de grondwet van
Van Goltstein en Duymaer van Twist verwerkt is. Hij sluit af met een oproep aan de
conservatieven het amendement als een gezamenlijke verklaring te steunen:
‘Dan zal men [de conservatieven] eene andere politiek toeschrijven dan om alles tot den staat
van vóór 1848 terug te brengen (...). Men zal weten dat zij het Ministerie wil ondersteunen,
waar het, volgens hare beginselen, mogelijk is (...), dan zouden twee partijen tegenover
elkander staan, waarvan de eene met het merk van hetgeen men wetenschappelijk en ook
historisch de Revolutie noemt, de andere met den stempel van het Nederlandsche volk’.133
Groen is zelden zo duidelijk geweest in het benoemen van de verschillen tussen de
antirevolutionairen en de conservatieven. Dat geldt ook voor het aanwijzen van de
gezamenlijke opdracht, het steunen van de regering, ‘waar het, volgens hare beginselen,
mogelijk is’ en het bestrijden van het bewind als de beginselen het gebieden. Dit is de basis
van Groens optreden in de Tweede Kamer: tegelijk oppositioneel én gouvernementeel. In de
praktijk heeft echter het gouvernementele voortdurend te lijden onder het oppositionele.
Dat Groens analyse klopt, blijkt uit de weigering van de Kamer om tijd te nemen voor het
amendement van Groen dat zij met 52 stemmen tegen verwerpt. Het ontwerpadres krijgt een
meerderheid van 53 tegen 7 stemmen.
Het debat over het adres van antwoord geeft weer hoe de verhoudingen zullen zijn in de
komende zitting. Er is een grote liberale/regeringsgezinde meerderheid die de regering, casu
quo Thorbecke, geen strobreed in de weg zal leggen, er zijn onafhankelijke Kamerleden (het
is onduidelijk hoe groot die groep is) en er is een kleine oppositie onder aanvoering van Groen
en Van Goltstein. De stemanalyse toont waar de nieuwe leden zich bij zullen aansluiten.
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De analyse van de 66 stemmingen levert, na weglating van de stemmingen 19 (afschaffing
leges bij in- en uitgaande rechten en accijnzen) en 83 (invoering eenzame opsluiting), de
vereiste Cr = 1 – 0,95 op.134 De stemmingen over beide ontwerpen passen niet in de
belangrijkste tegenstelling die het stemgedrag van de Kamerleden bepaalt.135 Unanieme
stemmingen zijn weggelaten. Van Dam van Isselt, Duymaer van Twist, De Fremery,
Gouverneur en De Moraaz maken geen deel uit van de analyse, omdat zij aan te weinig
stemmingen meegedaan hebben. De namen van een aantal leden zijn verkort.
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Zie pagina 318, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 454.
Er is geen sprake van een tweede dimensie, de onderwerpen zijn daarvoor te verschillend.
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Tabel 7: Uitslagen van 35 van de 66 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1850-1851
stemmingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1850-1851
Goltstein, J.K. van
Jongstra, A.F.
Linden, G.M. van der
Engelen, A.W.
Westerhoff, R.
Reinders, G.
Storm, L.D.
Zijlker, J.F.
Heijde, J.F. van der
Poorter, J.H.H. de
Taets van A., P.H.
Dommer van P., G.E.G.C.K.
Hengst, J.B.J.
Zuylen van N., J.P.P. van
Hall, F.A. van
Höevell, W.R. van
Bruggen H., I.Th. ter
Man, M.J. de
Meeussen, K.A.
Heiden R., L. van
Limpens, Ch. de
Eck, D. van
Luyben, J.L.A.
Lom de B., P.L. de
Poortman, K.A.
Metman, L.
Dullert, W.H.
Anemaet, S.H.
Wylick, J.J.A. van
Bachiene, Ph.J.
Bots, J.B.
Storm van 's-G., C.M.
Akerlaken, D. van
Veen, P. van der
Slicher van D., J.J.
Walchren, S. van
Boreel van H., W.
Gevers van E., D.Th.
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Thorbecke aan het bewind

Het beeld met de eene dimensie en een tegenovergesteld uiteinde is vertrouwd, maar wat het
te zeggen heeft bepaald niet. De liberale oppositie, die meerdere wetsontwerpen van de
‘liberale’ regering afkeurt, is sterk gegroeid. Dat is een heel opvallende uitkomst. Bovendien
heeft zij, gezien de talrijke modelschendingen, te kampen met aanzienlijke verdeeldheid. Daar
tegenover is de conservatieve en antirevolutionaire oppositie kleiner en hechter geworden.
De modelschendingen, de onverwachte stemmen, komen meer dan gemiddeld voor bij
Jongstra (2), Van der Linden (3), Engelen (4), Reinders (6) en De Poorter (10). Het is
opvallend dat zij hun afwijkende stemmen steeds bij andere wetsontwerpen uitbrengen. Enige
vorm van fractie- of factiediscipline is bij de wetsontwerpen waar zij anders stemmen dan hun
groepsgenoten, niet waarneembaar. Stemmen is en blijft een persoonlijke zaak.
Anderen die door hun persoonlijk, onafhankelijk stemgedrag op een onverwachte plaats in
de tabel terechtkomen, zijn Van Goltstein (1), Taets van Amerongen (11) en Van Hall (15).
Van Goltstein en Van Hall stemmen met de conservatieven tegen 89 (gemeentewet) en met de
liberale oppositie tegen onder andere 41 (Thorbeckes begroting van Binnenlandse Zaken), 35
(begroting van Hervormde Eredienst) en 64 (verjaringstermijn muntbiljetten). Van Hall, een
erkende tegenstander van Thorbecke, stemt verder niet met de conservatieven mee.
De toegenomen omvang van de liberale oppositie valt temeer op omdat Thorbecke na zijn
eerste jaar als belangrijkste minister de teugels stevig in handen heeft. De omvang neemt
vooral toe vanaf stemming 33 bij ontwerpen die verdedigd worden door de ministers Van
Sonsbeeck (33, begroting van zijn departement), Van Spengler (40 en 77, begroting van
Oorlog en een verhoging ervan), Nedermeijer van Rosenthal (35, begroting van Hervormde
Eredienst) en Lucas (65, verstrekking materialen van Marine en Oorlog). Deze ministers
genieten weinig gezag en bij de liberalen zijn Marine en Oorlog impopulair. De overige
ontwerpen met veel liberale tegenstanders (44, Middelen, 72, amortisatie van schuld, 64,
verjaring van muntbiljetten, 3, overschrijving van burgerlijke pensioenen en 1,
schadeloosstelling leden Eerste Kamer) zijn van de hand van Van Bosse wiens positie
onomstreden is. Deze minister heeft echter te maken met lastige erfenissen uit het verleden en
de beperkte mogelijkheden om aan veel liberale eisen, zoals een grondige
belastinghervorming, tegemoet te komen. De analyse laat zien dat er een groot verschil is in
het gezag tussen de Thorbecke en, ondanks de nodige tegenstemmen, Van Bosse en de andere
ministers.
Het tegenovergestelde uiteinde, de kleine antirevolutionaire en conservatieve oppositie,
onderscheidt zich inhoudelijk slechts op de stemmingen 89 (gemeentewet) en 132
(onteigening). Het is op zijn minst opmerkelijk dat bij de gemeentewet 11 leden tegen
stemmen en bij de onteigeningswet slechts drie. Bij de bespreking van beide wetten blijkt
waarom dit zo is. De andere stemmingen zeggen niet zoveel over het verschil tussen
conservatieven en de overige Kamerleden. Het zijn 32 (begroting van de Hoge Colleges van
Staat), 52 (de burgerlijke pensioenen), 68 (verblijfkosten Provinciale Statenleden) en 110
(bevordering enz. van marineofficieren). Het vrijwel identieke stemgedrag van de drie
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antirevolutionairen, Mackay, Van Lynden en Groen van Prinsterer (61 tm 63) betreft geen
belangrijke ontwerpen.
De overgangen tussen de groepen of stromingen blijven geleidelijk verlopen. De overgang
tussen de liberalen en middengroep is, met de nodige voorzichtigheid, te plaatsen bij Hengst
(13) en Van Zuylen van Nijevelt (14) rond de stemmingen 33, 40 en 44. Het gaat om de
begrotingen van Buitenlandse Zaken en van Oorlog en de Wet op de Middelen. In het eerste
geval speelt het zwakke optreden van Van Sonsbeeck en zijn onwil om meer te bezuinigen
een belangrijke rol. Bij Oorlog is de omvang van de begroting het nauwelijks genoemde
argument en in het geval van de Wet op de Middelen is de onvrede met het belastingstelsel de
reden om tegen te stemmen. Gelet op het stemgedrag bij 77 (verhoging van de begroting van
Oorlog) en 65 (verstrekkingen van materialen van Marine en Oorlog) bestaat de
regeringsgezinde, liberale meerderheid uit tenminste uit 32 Kamerleden: van Jongstra (2) tot
Storm van ’s-Gravesande (32) met een aantal trouwe medestanders uit de groep van Van
Akerlaken (33) tot Jespers (52). Het grensgebied tussen het midden en de conservatieven is
nog lastiger aan te wijzen. Op grond van het stemgedrag bestaan de conservatieven en
antirevolutionairen uit 11 tot 13 à 14 Kamerleden. In de praktijk is de groep veel groter en de
overgang naar het midden veel vloeiender. Veel Kamerleden die zich met deze groep verwant
weten, stemmen meestal gouvernementeel. Zij belanden daardoor in de grote middengroep.
Zij zullen het daar niet moeilijk mee hebben omdat zij zich prima thuis voelen bij collega’s
die zich net zo onafhankelijk voelen als zij.
De voorlopige conclusie is dat het ministerie met slechts twee verworpen ontwerpen, op
toekenning van pensioenen aan voormalige leden van de Eerste Kamer (1) en op de
overschrijving op de begroting van het een pensioenfonds (3), vast in het zadel zit. Het is wel
zo dat de Kamer (groot) verschil maakt tussen Thorbecke en Van Bosse aan de ene kant en de
overige ministers aan de andere.
Belangrijke debatten uit de zitting 1850-1851
(1) De begroting voor 1851
De behandeling van de begrotingshoofdstukken is de eerste gelegenheid in het parlementaire
jaar om het regeringsbeleid kritisch tegen het licht te houden. Dat geldt niet voor alle
hoofdstukken: I (Huis des Konings), IXA (nationale schuld), XI (koloniën) en XII
(onvoorzien) krijgen alle een unanieme meerderheid. Vooral de aanvaarding van I en IXA zijn
het traditionele bewijs dat het algemene beleid van de regering niet ter discussie staat. Uit de
analyse blijkt dat II (Hoge Colleges van Staat) bij de conservatieve oppositie op bezwaren
stuit, terwijl de liberale oppositie moeite heeft met III (Buitenlandse Zaken), X (Oorlog), de
Middelen en VI (Hervormde Eredienst).
De Tweede Kamer behandelt de eerste begroting die onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie Thorbecke opgesteld is tijdens de laatste weken van 1850. Tijdens de presentatie
door minister Van Bosse op 14 oktober kan hij bogen op een overschot van ƒ 900.000 maar
met de erkenning dat de inrichting hetzelfde is gebleven en het totaalbedrag met ƒ 200.000 is
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gestegen. De beloften van een nieuwe inrichting en van bezuiniging, die in december 1849
sterk opgeld deden, zijn niet ingelost.136 Dat is tijdens de algemene beraadslaging voer voor de
oppositie tegenover de voorstanders van de regering die vooral de verdiensten (ook de
toekomstige!) van het ministerie dat zij gemakshalve met Thorbecke vereenzelvigen, met vuur
verdedigen.
De algemene beraadslaging is vooral interessant door het optreden van Van der Linden. Na
36 redevoeringen aangehoord te hebben, heeft hij grote behoefte aan duidelijkheid. Die schept
hij door de sprekers in drie ‘afdeelingen’ of partijen in te delen: de antirevolutionairen, de
conservatieven en de ministeriële partij. Volgens Van der Linden weten de eersten geen raad
met een grondwet die zogenaamd revolutionair is maar die ze zeggen toch te erkennen, zoals
Groen met nadruk gedaan heeft. De partij van het behoud is al net zo wereldvreemd in haar
verlangen naar vroeger toen wetten slecht waren of helemaal niet tot stand kwamen.137 Vooral
Van Hall, die een lange toespraak heeft gehouden, is het mikpunt van zijn spot. Van der
Linden wil hem best de eer geven van de sanering in 1844, maar die is wel betaald met grote
leningen. Men mag dan neerkijken op de 127 ontwerpen van dit ministerie maar hij is er wel
van overtuigd ‘dat de Natie zoodanige lijst liever ziet dan eene leenings-lijst van 127
millioen’.138 Tot slot noemt hij zijn eigen, ministeriële partij, die zich vasthoudt
‘aan dit Gouvernement, omdat zij zich geen Gouvernement herinnert, gedurende het bestaan
van het Koningrijk, waarvan zij zoo zeker was, dat het den wil had die organisatien, die
verbeteringen in het staatsbestuur te brengen, waaraan boven alles behoefte is, omdat zij
gezien heeft dat het de kracht om tot stand brengen bezit, welke daartoe nodig is’.139
Hoezeer het verwijzen naar partijen gemeengoed geworden is, toch vindt Van Goltstein het
weer een gevaarlijke versimpeling van de verhoudingen. Hij definieert de drie partijen
scherper en, daar gaat het hem om, hij voegt er een belangrijke vierde de echte
grondwetsgezinde partij aan toe140. Deze partij toetst de regering voortdurend aan de
grondwet en daar is inbreuk op gemaakt ‘die voor geene ontkentenis vatbaar’ is. Van
Goltstein betwijfelt ‘of de gevoelens der Regering wel in volledige overeenstemming waren
met de Grondwet’.141 In deze visie is Thorbeckes rol in 1848 veel bescheidener dan waar
Thorbecke en zijn aanhangers zich op laten voorstaan. De minister heeft ‘aanvankelijk wel
bijgedragen tot die grondwetsherziening, maar hij ging daarbij van een geheel ander beginsel
136

Zijlker maakt nog wel een punt van de enorme verspilling in het ambtenarenapparaat, terwijl er in 1850 volgens
Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 215, slechts 806 ambtenaren werkzaam zijn bij de totale rijksoverheid.
137
Van der Linden noemt enkele rake voorbeelden: ‘Zal ik herinneren hoe eene kieswet herhaalde malen in deze
Vergadering werd aangeboden, en niet tot stand kwam; aan de strafwetgeving die geen verbetering onderging? Moet
ik herinneren aan de posterij: tot welk eene laagte ze gezonken was; hoe men daarbij had nagelaten de wetten te
handhaven?’ Handelingen 1850-1851, 213.
138
Ibidem, 213.
139
Ibidem, 214. Ter Bruggen Hugenholtz verbindt de driedeling aan de indeling die Van Dam van Isselt gemaakt
heeft in mei 1849 en stelt dat het bestaan van partijen sinds die tijd evident is.
140
De partij van Groen van Prinsterer moet het doen met de aanduiding dat het ‘eene partij is welke zich op een
bijzonder standpunt heeft geplaatst, en slechts uit enkele leden van deze vergadering bestaat’. Ibidem, 215.
141
Ibidem, 215.

355

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

uit dan waarop onze nieuwe grondwet berust’. Thorbecke heeft dit overigens zelf erkend in
‘een geschrift [door hem] te voorschijn gebragt’.142
De drie- of vierdeling ligt voor de hand. Alle kopstukken van de verschillende
‘afdeelingen’ spreken uitvoerig tijdens de algemene beraadslaging. Van Hall is de onbetwiste
woordvoerder van de ‘anti-ministeriële partij’. Hij toetst de regering vooral aan haar eigen
doelstellingen: ‘reorganisatie van de geheele huishouding van den Staat’ en ‘de leer van
bezuiniging door vereenvoudiging van doortastende hervorming. Veel te doen met weinig
middelen beloofde men’.143 De rede is schijnbaar tegemoetkomend, zakelijk maar ook
persoonlijk en scherp. Van Zuylen van Nijevelt werpt zich in zijn toespraak op als de leider
van de ministeriële partij. Deze spreker maalt niet om de nuance, hij spreekt graag in krasse
bewoordingen. De antirevolutionairen moeten het deze keer ontgelden. Hun ‘systeem is gerigt
tegen de gansch hier te lande bestaande wettige orde van zaken, het noemt zich
anti-revolutionnair maar het is in waarheid anti-constitutionneel’.144 Het is een verwijt dat hij
direct van Thorbecke overgenomen heeft. Van Hall, die opnieuw zijn eigen verdiensten niet
vergeten is, wrijft hij de lening van ƒ 127 mln. in om diens ‘al te groote ingenomenheid (...)
met de verkregen bezuiniging eenigermate te temperen’. De nieuwe regering mag op de
onverkorte steun van Van Zuylen rekenen, ook al zijn er ‘in dit Ministerie elementen, die om
politieke redeneen daarin niet gemist kunnen worden’.145
Deze toespraak is koren op de molen van Groen van Prinsterer die de draak steekt met ‘den
bijkans verpletterenden indruk dier rede’.146 Moeiteloos buigt Groen de scherpe aanklachten
van Van Zuylen om tot verdiensten van zijn partij. De antirevolutionairen ‘hebben gezworen
aan die Grondwet getrouw te willen blijven’ met als doel ‘ontwikkeling van het goede en
verbetering van hetgeen verkeerd is’. De ‘elementen’ die in het ministerie niet gemist kunnen
worden, waardeert Groen op tot zes opofferingsgezinde specialiteiten die bijdragen aan de
‘conservatieve, antidemocratische, anti-radicale, ik durf niet zeggen anti-revolutionaire tint,
die het Ministerie nu aanneemt’.147 Groen is, zoals hij zegt, niet uit op de val van de regering
en hij prijst, als enige uit de oppositie, de ingediende begroting.
Van Goltstein heeft gelijk dat elke partijindeling tot versimpeling leidt, want naast deze
aanvoerders spreken meerdere prominenten, zoals De Man die waarschuwt tegen alle
overdrijving. In een heldere analyse toont hij aan dat het nakomen van additioneel artikel 5
met het ambitieuze wetgevingsprogramma, een fysieke onmogelijkheid is en dat verdere
bezuinigingen onrealistisch zijn.
In de beantwoording begaat Nedermeijer van Rosenthal een kapitale fout door de vele
kritiek op zijn beleid goed te praten en opzichtig de loftrompet te steken op de toespraken van
Van Zuylen van Nijevelt en Van der Linden, de ‘zeer welsprekende organen’. Thorbecke
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Ibidem, 178.
145
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daarentegen rekent af met degenen die zich gepresenteerd hebben als de leiders van de
oppositie: Groen, Van Hall, Baud en vooral Van Goltstein. Thorbecke is diep gegriefd door de
minachting van zijn bijdrage aan de herziening van 1848. De suggestie dat hij niet de juiste
man is om de grondwet uit te werken ‘is meer dan onparlementair, meer dan de Minister in
deze Vergadering mag hooren!’148
Tijdens de behandeling van hoofdstuk II over de Hoge Colleges van Staat, het struikelblok
voor een handjevol conservatieven, blijkt Van Goltstein nog steeds moeite te hebben met de
Raad van State. In 1848 wilde hij die al afgeschaft zien, omdat ministeriële
verantwoordelijkheid niet kan samengaan met een zelfstandig, niet verantwoordelijk en duur
adviescollege. Nog steeds is er geen wet die de bevoegdheden regelt en uit ongenoegen dient
hij een amendement in om de uitgaven te beperken tot de werkelijk gemaakte kosten. De
Kamer verwerpt het amendement met een kleine meerderheid van 33 tegen 31 stemmen.
Uiteindelijk stemmen slechts zeven leden tegen het hoofdstuk (stemming 32). Ook Van
Goltstein schikt zich met zijn voorstem in het onvermijdelijke. Het is voor hem op dit moment
veel minder een halszaak dan in 1848.
De bezwaren in de liberale oppositie richten zich tegen de hoofdstukken III (Buitenlandse
Zaken), X (Oorlog), de Middelen en VI (Hervormde Eredienst). In het geval van III is minister
Van Sonsbeeck daar zelf gedeeltelijk verantwoordelijk voor. Hij heeft ‘met zekeren tegenzin
de portefeuille van Buitenlandsche Zaken’ op zich genomen. Daar spreekt wel heel weinig
thorbeckiaanse ambitie uit. De Kamer heeft overigens wel waardering voor het terughoudende
optreden van de regering tegenover de Duitse Bond. De Nederlandse gezant bezoekt niet
langer de bondsvergadering.
De belangrijkste kritiek betreft de enorme geldverspilling van het ministerie, althans, zo
zien de liberale tegenstanders dat. Volgens Sloet tot Oldhuis is de buitenlandse diplomatie een
dure ‘volkeren-étiquette’, die beter vervangen kan worden door de goedkoperen consulaten.149
Zijlker wil de uiterlijke weelde en nutteloze praal plaats laten maken voor de ‘voorouderlijke
eenvoudigheid’.150 Zelfs het tafelgeld, een aanvulling van ƒ 6000 op het inkomen van de
minister ter bestrijding van representatieve kosten, loopt weer gevaar door een amendement
van Van der Heijde. Het amendement redt het niet en het hoofdstuk krijgt een meerderheid
van 43 tegen 14 stemmen. Het moet de minister te denken geven dat de meeste tegenstemmers
afkomstig zijn uit het liberale, ‘ministeriële’ kamp.151
De behandeling van de begroting voor Oorlog kent weinig problemen. Metman en Van
Akerlaken stemmen tegen omdat een stelsel van verdediging nog steeds ontbreekt. Er zijn
enkele geijkte vragen over de dure academie in Breda, de militaire geneeskundige school te
Utrecht (‘een onderwerp van wezenlijk weelde’) en over de constructiewerkplaatsen van de
148

Ibidem, 234.
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artillerie.152 Het hoofdstuk krijgt een meerderheid van 49 tegen 14 stemmen. Opnieuw
stemmen vooral liberalen tegen. Een veel te omvangrijke begroting en een minister die
volgens Van Zuylen hoort tot de kleuren die niet gemist kunnen worden, zijn hier
verantwoordelijk voor.153
Het debat over de Middelen lijkt hoofdzakelijk bedoeld om van jaar tot jaar de accijnzen en
de ongelijke belastingdruk die daarvan het gevolg is, met luider stem aan te klagen. Dat is in
1850 opnieuw het geval. Het is niet de bedoeling om de wet te verwerpen, want de leus is nog
steeds dat, als de uitgaven toegestaan zijn, de middelen niet geweigerd kunnen worden. Het
nieuwe lid Jongstra heeft al tijdens de algemene beraadslaging het enorme verschil in
belastingdruk genoemd en nu herhaalt hij dat. De rijksten betalen 2-3% van een reusachtig
inkomen en de armen maar liefst 15% van een schamel loon. Zijlker bepleit vermindering van
de drie drukkendste accijnzen154 en Reinders valt de uitspraak van Van Hall aan dat ‘de
belasting ten laatste altijd neêrkomt op hem die verteert of die laat werken’, omdat de mindere
man altijd gecompenseerd wordt met een hoger loon dan elders.155 Het zijn bekende geluiden
waar zowel de Kamer als de minister niet van onder de indruk raken. Er zijn wel enkele
oproepen voor een snelle herziening van het stelsel, maar veel zijn het er niet en ze komen, in
het geval van Van der Linden en Hoffmann, uit tegenovergestelde kampen. Minister Van
Bosse zegt toe dat hij spoedig met een belastinghervorming komt die wel verbeteringen maar
geen grote, verstorende veranderingen zal bevatten. De Kamer aanvaardt de wet op de
Middelen met 44 tegen 15 stemmen; acht uit het liberale kamp en zes daarbuiten, inclusief die
van Mackay van Van Lynden. Onvrede met het belastingstelsel leeft niet alleen bij de
liberalen en zeker niet bij alle aanhangers van Thorbecke.
De begroting van Hervormde Eredienst krijgt van alle hoofdstukken de meeste
tegenstemmen, opnieuw hoofdzakelijk van de liberalen. Daar zijn de antirevolutionairen
verantwoordelijk voor, omdat Mackay en Van Lynden enkele controversiële onderwerpen aan
de orde stellen en Groen van Prinsterer voorkomt dat minister Nedermeijer van Rosenthal de
tegenstellingen toedekt. Mackay legt uit dat de staat, ondanks de grondwettige vrijheid van
godsdienst, zich nog steeds intensief bemoeit met de gang van zaken in de Hervormde
Kerk.156 De antirevolutionairen willen dat de regering ‘eene positie aanneme, met eerbied voor
de kerk, waardoor de Staat gewaarborgd wordt tegen moeijelijkheden, de Kerk tegen
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De uitspraak is van Wintgens die een militaire geneeskundige school in dezelfde stad waar een medische faculteit
gevestigd is, onbestaanbaar vindt. Ibidem, 390.
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De tegenstemmers zijn, op Van Akerlaken en Sloet tot Oldhuis na, afkomstig uit het links-oppositionele kamp. Het
zijn, op volgorde van de analyse, Van der Linden, Engelen, Westerhoff, Reinders, Storm, Zijlker, Van der Heijde, De
Poorter, Taets van Amerongen, Dommer van Poldersveldt, Hengst, Ter Bruggen Hugenholtz en, meer op de grens
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bij kerkelijke vergaderingen niet definitief afgeschaft. Faber, ‘De afschaffing van de collatierechten’, 83-85.
Thorbecke zelf is voorstander van afschaffing van beide ministeries van Eredienst, Secker. ‘Het kommervolle
bestaan’, 65-66.
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inmenging’.157 Van Lynden verwijt de regering dat zij theologische hoogleraren benoemt ‘die
de hoofdwaarheden der kerkleer ontkennen of bestrijden’ en ‘die de dierbaarste waarheden
onzer kerk door het slijk slep[en]’.158 Van Höevell en Van Goltstein hebben een grote afkeer
van deze godsdienstige klachten, omdat die doen denken aan ‘de Dordtsche vaderen, [die]
weder uit hun graf oprezen, ten einde die van hen in godsdienstig geloof verschilden ter helle
te doemen’.159 Het stemmen tegen de begroting van Eredienst is een votum tegen het bestaan
van deze achterhaalde ministeries die onvermijdelijk leiden tot de vermenging van godsdienst
en politiek.160 Daar meent de grote meerderheid een afkeer van te hebben.
De stemmingen over de overige hoofdstukken leveren wel wat verspreide tegenstemmen op,
maar lijken door hun plaats in de analyse niet te wijzen op serieuze problemen of
tegenstellingen. Dat is maar gedeeltelijk waar. De begroting van Justitie, het departement van
Nedermeijer van Rosenthal, krijgt in stemming 34 een forse meerderheid van 56 tegen 6
stemmen maar die uitslag is beslist geen afspiegeling van het debat. Al tijdens de algemene
beraadslaging zijn er stemmen opgegaan om de minister zijn begroting te onthouden en hem
alleen een krediet voor zes maanden toe te kennen. Alleen door onomwonden met aftreden te
dreigen, lukt het de minister om het gevaar te keren. Van der Linden is de aanvoerder van de
Kamerleden die erop uit zijn de minister in het nauw te drijven. Hij begint zijn toespraak met
uitvoerig te noemen over welke tekortkomingen van de minister hij niet zal spreken om dan te
komen tot zijn eigenlijke punt, de trage herziening van het Wetboek van Strafrecht. Waar Van
der Linden op speculeert, gebeurt inderdaad. Anderen vallen de minister aan op de punten die
hij genoemd heeft. Daaronder zijn Van Lynden, Metman, Jongstra, en verder Van Hall en
Schooneveld. Nedermeijer van Rosenthal ziet zich genoodzaakt opnieuw met zijn portefeuille
te zwaaien als hem ‘verwijten worden gedaan, die hem tot in de ziel grieven, en voorstellen
worden geopperd, die zijn gevoel van eigenwaarde, door het wantrouwen dat er in ligt,
krenken’.161 Zijn gezag verschrompelt nog verder als hij bij de behandeling van artikel 15
inadequaat en traag reageert.162 De uitslag van de stemming toont aan dat niet de begroting
maar de minister het probleem is. Het debat is een teken aan de wand voor wat Nedermeijer
van Rosenthal nog te wachten staat.
Het omgekeerde geldt voor Thorbecke en zijn begroting. Verschillende onderdelen zijn
verre van onomstreden maar de uitslag, 57 tegen 2 stemmen, komt tot stand na uitvoerige
discussies die Thorbecke met glans doorstaat. De eerste die dat aan den lijve ervaart, is Van
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Handelingen 1850-1851, 318. Uitspraak is van Van Goltstein.
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De Kamer verwerpt het artikel over de vergoeding van scherprechters omdat de meeste plaatsen vacant zijn. Als de
minister later een bedrag voor hun wachtgelden wil toevoegen, ontstaat er zoveel onduidelijkheid waarvoor, na
uitvoerige discussie, de prominenten De Man en Poortman een oplossing aanreiken.
158

359

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

Hall die in een lange rede herhaalt ‘dat het tegenwoordig hoofd van het departement van
Binnenlandsche Zaken de duurste Minister van Binnenlandsche Zaken is, dien wij tot nu
gehad hebben’.163 De ondubbelzinnige reprimande komt niet van de minister maar van De
Man die de tijd van Van Hall als minister van Financiën als prominent lid van de financiële
oppositie meegemaakt heeft. Hij ‘houde iedere vergelijking [tussen Van Hall en Thorbecke],
bij zoodanige hemelsbreed verschillende grondslagen, voor onmogelijk, en [hij] had ze het
minst van allen van den geachten afgevaardigde uit de hoofdstad verwacht’.164
Het hoogtepunt is de aanvaarding van artikel 35, waarin de uitgaven voor waterstaat met
ƒ 200.000 verhoogd worden. Thorbecke overtuigt de Kamer in een inhoudelijke discussie,
waarin het artikel grondig onderzocht is.
Dit steekt nogal schril af bij zijn verdediging van de gang van zaken rond het rapport over
de medische politie. De verantwoordelijke commissie heeft dat in 1849 bij de minister
uitgebracht die het, ondanks toezeggingen, slechts gedeeltelijk gepubliceerd heeft. Thorbecke
is in zijn antwoorden halfslachtig en Godefroi, een van de auteurs, ziet zich genoodzaakt de
minister te rectificeren. Thorbecke weigert zijn halfslachtige en benepen aanpak van het
commissierapport ruiterlijk toe te geven. Maar dat is dan ook de enige smet op de verdediging
van de omvangrijke begroting van het departement.
De eerste begroting die het ministerie-Thorbecke zelf heeft opgesteld en verdedigd, voldoet
op twee cruciale punten niet aan de beloften van de regering. De inrichting is niet veranderd
en het eindbedrag is hoger. Het liberale adagium, bezuiniging door vereenvoudiging, is zijn
glans vrijwel kwijtgeraakt. De weerbarstige praktijk, noodzakelijke investeringen en
toenemende inkomsten verminderen de druk om de eerdere beloften na te komen. Dat is de
helft van het verhaal; de andere helft is dat Thorbecke, die met vaste hand zijn uitstekende
wetten door de Staten-Generaal loodst, de kritiek op het regeringsbeleid voor een belangrijk
deel doet verstommen. Het lukt de andere ministers, met uitzondering van Van Bosse en
Pahud, niet of nauwelijks om daarvan te profiteren.
(2)

Ministers met gezag: de debatten over de aflossing van schuld, de gemeentewet en de
onteigeningswet
Hoe Van Bosse en Thorbecke hun gezag uitoefenen en vergroten, blijkt uit de debatten over
de aflossing van de schuld (Van Bosse, 4 april 1851) en de twee wetten van Thorbecke: de
gemeentewet van 12 mei tot 4 juni 1851 en de wet op de onteigening van 21 juli.
Minister Van Bosse lost op 4 april 1851 zijn eerdere toezegging in om met het overschot
van 1850 een deel van de staatsschuld af te lossen. Op die datum bespreekt de Kamer zijn
voorstel om ƒ 1 miljoen te besteden tot aankoop van schulden met een renteverplichting van
4%, omdat die de grootste besparing oplevert. Het wordt een betrokken debat tussen
deskundigen met verschillende opvattingen die elkaar respecteren. De 18 tegenstemmen zijn
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geen enkele indicatie voor wantrouwen tegenover de minister maar wijzen op een diepgaand
verschil van inzicht.
De eerste spreker is Bachiene die vaker als eerste het woord voert en dan vrijwel altijd de
regering in zorgvuldige redes verdedigt. De waardering is er, maar deze keer weet Bachiene
het beter dan de minister. Hij stelt de oprichting van een amortisatiefonds voor om de
aflossing voortaan jaarlijks te herhalen. Het is een kansloze suggestie omdat die herinnert aan
de misstanden rond het Amortisatie-Syndicaat van Willem I. Anderen, onder aanvoering van
De Man, willen geen aflossing van de staatsschuld maar van de schuld aan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij om van het gehate consignatiecontract af te komen.165 Van Hall, met in
zijn kielzog Baud, stelt een derde mogelijkheid voor: de aflossing van schulden met een lagere
rente. De besparing is iets minder maar de schuldvermindering veel groter.
Van Bosse verdedigt zijn ontwerp beheerst en grondig met als resultaat dat de Kamer het in
stemming 72 met 43 tegen 18 stemmen aanneemt. De afhankelijkheid van de HandelMaatschappij is voor de veelal liberale tegenstemmers een te hoge drempel. Het is een debat
waarin het gemis aan prominenten als De Monchy, Van Rijckevorsel en vooral aan Duymaer
van Twist te voelen is.
De behandeling van het wetsontwerp, van Gemeentewet van 12 mei tot 4 juni 1851 is tegelijk
een reprise van de kieswet en de provinciewet en een hoogtepunt in de trits van organieke
wetten. Thorbecke is er heilig van overtuigd ‘dat er naauwelijks een grooter weldaad aan de
natie kan bewezen worden, dan door hetgeen deze wet tracht te bereiken’.166 Het is het
definitieve einde van opgelegde onmondigheid en daarmee van de onverschilligheid die het
Nederlandse politieke bestel tot nu toe gekenmerkt heeft.167 De Tweede Kamer bevestigt deze
claim na een debat van tweeëneenhalve week op 4 juni 1851 met een riante meerderheid van
56 tegen 13 stemmen. De reprise geldt niet alleen de succesvolle verdediging maar ook de
onweersproken kwaliteit van het ontwerp die door de twee belangrijkste woordvoerders van
de oppositie, Groen van Prinsterer en Van Hall, ronduit erkend wordt.168 Het ontwerp is dan
ook met enthousiasme en optimisme ontvangen. Er heerst een ‘toon van opgeruimdheid, van
blijmoedigheid, van onderlinge gelukwensching bij vele leden dezer Vergadering’, zoals
Groen moet constateren.169 Het ontwerp170 en het debat vormen een hoogtepunt, in omvang en
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Op 7 en 8 september 1849 heeft de Tweede Kamer het nieuwe contract met de Handel-Maatschappij
knarsetandend goedgekeurd. Als onderpand van de grote schulden van de staat aan de Handel-Maatschappij heeft de
maatschappij tot uiterlijk 1874 het alleenrecht op het transport en verhandeling van de Indische producten.
Handelingen 1849, Bijlagen, 160.
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in enkele hoofdstukken. Acht overgangsbepalingen en een opcententabel sluiten de wet af.
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in kwaliteit van verdediging. Met 20 vergaderdagen, 379 pagina’s Handelingen, 56 sprekers
en 499 spreekbeurten, naast 187 meest korte toespraken van Thorbecke, overtreft de
behandeling van de gemeentewet alle andere beraadslagingen. 55 amendementen komen in
stemming, waarvan de Kamer er slechts 11 aanneemt.171 De verdediging is niet alleen een
hoogtepunt voor de Tweede Kamer, ook Thorbecke zelf is in deze weken op zijn best. Hij is
er diep van overtuigd dat zijn drie organieke wetten de verhouding tussen de verschillende
onderdelen van de staat op de enig juiste manier organiseren. Het geeft hem een niet in te
halen inhoudelijke voorsprong op de oppositie die hij ook verbaal bijna altijd de baas is.172
Het is veelzeggend dat de algemene beraadslaging voor het hele ontwerp maar anderhalve
dag duurt. De aanneming van de wet is zo zeker en de kwaliteit zo evident dat het de
conservatieven de moed beneemt om breedvoerige beschouwingen te houden. Zij laten dat
over aan de antirevolutionairen die zich ook deze keer niet laten afschrikken.
Mackay vertelt het conservatieve, historisch-inhoudelijke verhaal hoe de moderne
gemeente ontstaan is vanuit de vereniging, die zich tot een corporatie ontwikkelde en, bij
gebleken behoefte, rechten kreeg van de soeverein. Het is een situatie waarin iedere burger
deel nam aan en invloed had op de regering. Het stelsel is tijdens de Republiek door
aristocratie en oligarchie geperverteerd, waarna in 1815 herstel volgde. Hervorming is
noodzakelijk, maar wat Thorbecke wil, is centralisatie en eenvormigheid die de
conservatieven in alle toonaarden bestrijden. Van Lynden neemt de centralisatie op de korrel.
De gouvernementele variant, nodig om uitwassen tegen te gaan, is goed, de administratieve
centralisatie daarentegen onderdrukt de zelfstandigheid en vrije ontwikkeling. Thorbecke is
daarin zo ver gegaan dat het er alle schijn van heeft dat hij bij het ontwerpen van de wet
Nederland heeft beschouwd ‘als een blad wit papier, op hetwelk hij schrijven mogt wat hem
goeddacht’.173 Andere sprekers werken deze bezwaren verder uit. Wintgens oefent zware
kritiek op de centralisatie en Van Goltstein op de uniformiteit, de onmogelijkheid dat voor
Amsterdam dezelfde regels moeten gelden als voor Buiksloot. Groen van Prinsterer tenslotte
mengt in een aantrekkelijk betoog alle bezwaren tot één groot geheel. Voorstanders verwijt hij
het aanhangen van absurditeiten door op onnavolgbare manier hun uitspraken te citeren en te
isoleren. Met grote nadruk pleit hij voor de zelfstandigheid van de gemeenten die veel verder
gaat dan de ‘bijzonderheid van aard of behoeften, die bijzondere regels vorderen’ waartoe
Thorbecke de gemeentelijke manoeuvreerruimte wil beperken.174
Thorbecke beseft terdege dat deze bezwaren, de centralisatie en de uniformiteit, meestal
niet erg gearticuleerd, zich niet beperken tot een handjevol overtuigde conservatieven en
antirevolutionairen. Vandaar dat hij er veel aandacht aan besteedt in zijn antwoord. Naar zijn
171
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overtuiging moet de gemeentewet ‘schoeijen hetgeen algemeen is in de gemeenten, (...)
overlatende aan de bepalingen, aan het initiatief van de gemeentebesturen, om te voorzien in
die behoefte, welke niet ten gevolge van algemeene regels zouden kunnen worden vervuld’.175
Het is van Groen ‘eene vergissing, eene dwaling (...) dat den geachten spreker niet beschouwt
de gemeente gelijk de provincie, als een onderdeel van den Staat, maar als een afzonderlijk
bestanddeel van het geheel, waaraan hij afzonderlijk bestaan wil verzekeren’. Volgens de
minister ziet Groen de staat als ‘eene aggregatie, een zamenrijgsel van gemeenten, streken of
provincien, die (...) ook nog iets [van de soevereiniteit] overlaten aan het algemeen bestuur,
(...) zoodat, hetgeen niet uitdrukkelijk aan deze overgelaten is, toekomt aan elk van de deelen
afzonderlijk’.176
Een wet die met 291 artikelen gedetailleerd is en diep ingrijpt in de bestaande gang van
zaken in de gemeenten, stuit ook bij voorstanders op tegenspraak met de nodige
amendementen tot gevolg. Het gaat in veel gevallen om details, met uitzondering van het
hoofdstuk over de plaatselijke belastingen.
Een eerste voorbeeld van tegenspraak is het debat over artikel 5 dat de census voor de
gemeenteraadsverkiezingen op de helft van de al vastgestelde census bepaalt. Het probleem is
het vermeende ontbrekende verband tussen grondwetsartikel 139, dat de census voor de
gemeenteraadsverkiezing stelt op de helft van de landelijke, en artikel 76 met het voorschrift
dat de vaststelling gebeurt ‘overeenkomstig de plaatselijke gesteldheid’.177 Het zal ertoe leiden
dat er in een groot aantal kleine gemeenten te weinig kiezers zullen zijn voor de
gemeenteraad. Van Doorn stelt daarom voor om na artikel 5 een extra artikel in te voegen met
de bepaling dat in gemeenten met minder dan 26 kiezers de census verlaagd wordt tot het
absolute minimum van ƒ 10. Het wordt een geanimeerde discussie, met de prominenten in de
hoofdrol, over de vraag of het amendement niet in strijd is met de grondwet, over de
interpretatieruimte van het bewuste artikel 139 en over de vraag wat vanuit de persoonlijke
beginselen wel en niet aanvaarbaar is; dat alles onderbroken door meerdere persoonlijke
feiten. De prominenten zorgen ervoor dat de discussie niet ontspoort. Zij vinden het niet nodig
om, op een enkele opmerking van Van Doorn na, steeds naar Thorbecke te verwijzen om
daarmee hun standpunt te onderbouwen.178 De minister hoort de worsteling om zoveel
mogelijk kiezers binnen boord te krijgen, met genoegen aan. Hij herinnert zich nog goed dat
tijdens de behandeling van de kieswet ‘zeer vele leden’ van mening waren dat de census te
laag was en nu ‘meenen alle sprekers, ik geloof zonder uitzondering, het tegendeel, dat
175

Ibidem, 7366.
Ibidem, 813 en 814. Groen zelf zegt het zo: de staat is ‘als een organieke eenheid samengesteld uit zelfstandige
provincies en gemeenten, niet uit een menigte individuen’. Sizoo, Inzake rechts, 117. Zie ook: Randeraad,
‘Thorbecke’, 554-556, met de buitenlandse parallellen van de gemeentewet.
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Tijdens de behandeling van de kieswet heeft Van Doorn het voor elkaar gekregen om de voorgestelde halvering
van de census in kiesdistricten, ontworpen voor provinciale en landelijke verkiezingen, niet eerder te regelen dan in
de gemeentewet. Het verslag van de commissie van rapporteurs geeft aan dat het weer om dezelfde argumenten gaat.
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tegen aangevoerd’. Handelingen 1850-1851, Bijlagen, 738.
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namelijk de census (...) te hoog zou uitkomen’.179 Na een langdurige discussie keurt De Kamer
artikel 5 goed, zonder de aanvulling van Van Doorn.
Een tweede voorbeeld waarin de Kamer er iets anders over denkt dan de minister gaat over
het verbod voor leden van de raad om eigendommen van de gemeente te pachten. Thorbecke
wil alle schijn van bevoordeling vermijden maar de Kamer vindt hem te streng, zeker als het
om kleine plattelandsgemeenten gaat. Er gaan uren heen met het vinden van een juiste
formulering van een amendement. Thorbecke blijft tegen maar als de Kamer erop staat, wil hij
wel een correcte formulering aanreiken. Op de vraag van de voorzitter of dit een wijziging van
het ontwerp is, antwoordt Thorbecke ontkennend. Hij is tegen en een wijziging van zijn kant
is daarmee in strijd. Uiteindelijk stemt de Kamer voor het amendement van Godefroi.
Thorbecke vindt overigens van zichzelf ‘dat [hij] zeer toegankelijk [is] voor amendementen,
wanneer daartegen bij [hem] geene overwegende bezwaren bestaan’.180 Zijn actieve
bemoeienis met de gang van zaken maakt echter veel leden kopschuw voor het middel, mede
omdat de meerderheid na een afkeurende wenk van de minister vrijwel altijd tegenstemt.
Dat gebeurt niet altijd. In het geval van artikel 148 over de verantwoordingsplicht van
liefdadigheidsinstellingen, moet de minister een kleine maar essentiële wijziging accepteren.
Dommer van Poldersveldt heeft principiële bezwaren tegen het voorschrift dat de
verantwoording moet gebeuren ‘naar de regelen, bij de wet op het armbestuur te stellen’. Hij
stelt dan ook voor om die zin te schrappen, omdat het ‘een beginsel van groot gewicht’
betreft. Groen van Prinsterer schaart zich daar volledig achter. Hij citeert een brief van
Thorbecke, waarin hij schrijft dat diaconiegelden ‘hoognodig aan de heerschappij eener
algemeene wet’ onderworpen moeten worden. Die wet is ook nodig om ‘eene werkzame magt
van toezigt of oppervoogdij over alle kerkelijke en bijzondere armengestigten in te stellen’.181
Wintgens is daar fel op tegen omdat ‘de magt van den Staat zich nooit over dergelijke
instellingen zou mogen uitstrekken’.182 Thorbecke ontgaat de zorg van de tegenstanders. Hij
bagatelliseert de verplichting zonder dat het de Kamer geruststelt. Het amendement van
Dommer van Poldersveldt krijgt een meerderheid van 37 tegen 25 stemmen.
Groen van Prinsterer en Thorbecke staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar bij de
bepalingen waarin hogere overheden gemeentelijke verordeningen kunnen vernietigen. Groen
wil die bevoegdheid zoveel mogelijk inperken om de plaatselijke besturen ‘de vrije
beschikking over hunne huishoudelijke belangen te laten’.183 Thorbecke gaat hier uitvoerig op
in en zo komen de liberale en de antirevolutionaire staatsopvatting opnieuw duidelijk
tegenover elkaar te staan. Volgens de minister ziet Groen (hiervoor aangehaald) de staat als
‘eene aggregatie, een zamenrijgsel van gemeenten, streken of provincien, die (...) ook nog iets
[van de soevereiniteit] overlaten aan het algemeen bestuur, (...) zoodat, hetgeen niet
Ibidem, 7546.
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uitdrukkelijk aan deze overgelaten is, toekomt aan elk van de deelen afzonderlijk’.184
Tegenover deze karikatuur, stelt Groen dat hij verlangt ‘de soevereiniteit van een Koning door
een verantwoordelijke ministerie, in gemeen overleg met de Vertegenwoordiging der Natie
werkzaam, in elken kring van eigen regt door eerbiediging van zelfstandig aanzijn beperkt’.185
Deze discussie is een hoogtepunt uit het debat.
De grootste hindernis die de Kamer moet nemen, is de bijzonder controversiële Titel VI.
Van de plaatselijke belastingen. Thorbecke heeft rigoureus de bezem gehaald door alle
misstanden die er op dit terrein ten koste van de minderbedeelden bestaan. Gemeentelijke
belastingen, vooral de opcenten op de accijnzen, verschillen van plaats tot plaats, zijn
bijzonder drukkend en een voortdurende bron van verleiding voor de bestuurders om die
steeds verder uit te breiden. Deze belastingen bevatten alle kenmerken die Thorbecke tegen de
borst stuiten. Ze missen een transparante, wettelijke basis, ze zijn niet aan regels gebonden en
elk toezicht van hogere overheden ontbreekt.
Het ontwerp bepaalt in het eerste hoofdstuk welke lasten tot de plaatselijk belasting
gerekend mogen worden.186 Hoofdstuk 2 is het revolutionaire en omstreden vervolg met de
verplichte ‘rangregeling’. Het omschrijft in de artikelen 240 tot 255 precies op welke
belastingen opcenten (met een maximum), geheven mogen worden en welke directe
belastingen, met inachtneming van nauwkeurige voorwaarden, vervolgens toegestaan zijn. Op
het moment dat deze belastingen het voorgeschreven maximum hebben bereikt, is het de
gemeente toegestaan om ‘plaatselijke belastingen op voorwerpen van gebruik’, te heffen met
uitzondering van zout en zeep. Thorbecke tovert op het laatste moment nog een list uit de
hoge hoed. Voorafgaand aan de algemene beraadslaging over deze titel deelt de voorzitter
mee dat de minister een nieuw artikel 255 toevoegt met de bepaling dat in bijzondere wetten
gemeenten aangewezen kunnen worden die kunnen afwijken van de gestelde regels. Heel veel
Kamerleden aanvaarden deze loze geste als een ultiem gebaar die het hun mogelijk maakt alle
artikelen van deze titel aan te nemen.187
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Ibidem, 813 en 814.
Groen heeft er geen moeite mee om zijn diepe respect voor de kwaliteiten van de minister te erkennen, maar wel
met een tendentieuze bijbedoeling. Als hij ‘uwe zeldzame bekwaamheden, en de veerkracht van uw karakter met de
strekking uwer beginselen naar een wetgevend alvermogen in verband breng’, zou hij zijn zorg zo uitdrukken: ‘wij
hebben gehad een Napoleon voor den krijg, een Napoleon voor den vrede, wordt gij in Nederland de Napoleon der
wet’. Thorbecke betaalt hem met gelijke munt terug. Hij hekelt Groens voortdurende beroep op de natie en stelt daar
zijn ‘inderdaad nationale wet’ tegenover. Hij eindigt met de ironische constatering, ‘dat geachte spreker van zijn
vroegere denkbeeld, dat het voor een liberaal gouvernement onmogelijk zou zijn iets tot stand te brengen,
langzamerhand begint terug te komen’. Ibidem, 8206 en 816.
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verstrekte diensten’. Handelingen 1850-1851, Bijlagen, 386. Zie ook: Knippenberg e.a., De eenwording, 143.
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Het debat over de belastingen is om twee redenen belangrijk. Thorbecke kan vrijwel altijd
rekenen op een riante meerderheid maar bij dit onderwerp is dat de vraag. De meeste
Kamerleden zijn vergroeid met de gang van zaken die zij wel een klein beetje willen
veranderen maar niet zo rigoureus als Thorbecke. Veel plaatselijke belastingen zijn, in de
woorden van Provó Kluit, ‘bekrachtigd door het zegel der ondervinding’.188 Is de liberale en
liberaal gezinde meerderheid ook nu bereid om de stem van de meester te gehoorzamen? Het
antwoord is ondubbelzinnig en bijna onthutsend ja. De tweede reden is de onverholen
animositeit van de beide Hollandse Provinciale Staten, die afwijzend gereageerd hebben op
het ontwerp en van Amsterdam, dat een nota ter verdediging van de eigen praktijk heeft
ingediend. Een harde confrontatie tussen Provó Kluit en Van Hall aan de ene kant en de
regering in de persoon van Thorbecke aan de andere is onvermijdelijk.189 De argumenten van
het tweetal zijn heel klassiek: de minder gegoeden betalen immers geen directe belastingen en,
dit argument is onuitroeibaar, ‘de meergegoeden dragen grootelijks bij door het onderhoud
van een ondergeschikt personeel van dienstboden, en door liefdadigheid’.190 De verwijzingen
naar de afwijzende reacties van de Staten en met name naar de Amsterdamse nota doen
Thorbecke ongekend duidelijk en hard reageren. De nota heeft hij ‘niet beschouwd als
afkomstig van de Regering van Amsterdam, maar wel ik zal het opregt zeggen als
afkomstig van een ondergeschikt ambtenaar, wien men had opgedragen de zaak eens na te
gaan’.191 Thorbecke laat geen spaan heel van de nota en van de verdediging van indirecte
belastingen die altijd gunstig zijn voor de welgestelden. ‘Hoe zwaarder de invloed is van de
rijke, van de vermogende klasse op de maatschappij, op de finantiele huishouding, des te
grooter zal het cijfer zijn van de belastingen die indirect worden geheven’.192 Ook de door Van
Hall verdedigde aristocratie moet het ontgelden. Van het Steenwijkse voorbeeld van De
Fremery, waar de teruggekeerde regenten in 1814 en 1815 snel overstapten van directe op
indirecte belastingen, kent Thorbecke de Amsterdamse pendant. ‘In 1816 werd daar
[Amsterdam] op de huurwaarde van huizen meer dan twee ton geheven, die men zich haastte
in 1817 over te brengen op het gemaal’.193 Op zulke momenten doet Thorbecke geen enkele
moeite om zijn afkeer dat dit soort praktijken te verbergen.
Deze afkeer ondervindt zelfs Bachiene, de trouwe verdediger van Thorbeckes wetten.
Tijdens de discussie over de verplichte ‘rangregeling’ in artikel 244, probeert Bachiene de
‘verpligting om de grondbelasti[n]g hooger op te voeren dan zij thans is, (...) te
voorkomen’.194 Thorbecke antwoordt onmiddellijk en ondubbelzinnig, zonder Bachiene te
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Ibidem, 8821.
De scheefgroei tussen directe belastingen en de accijnzen is in Noord- en Zuid-Holland het grootst. Van Zuylen
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ontzien. Hij wil ‘een waarborg (...) tegen zoodanige, — hoe zal ik het noemen? verkeerde
belangziekte van de gemeentebesturen’ die uit eigenbelang de grondbelasting willen
ontzien.195 De stemming over dit artikel noemt Groen niet onterecht ‘de decisive stemming,
die voor velen het geheele hoofdstuk, en voor sommigen de geheele wet domineert’.196 De
Kamer keurt artikel 244 goed met 41 tegen 24 stemmen. De tegenstanders zijn voornamelijk
onafhankelijken en conservatieven/antirevolutionairen, maar ook leden als Storm, Zijlker,
Van der Heijde en Sloet tot Oldhuis stemmen tegen.197
Tijdens de behandeling van de overgangsbepalingen zorgt Baud nog voor een curieus
incident. Hij stelt voor om dit artikel toe te voegen aan het ontwerp: ‘Deze wet verbindt met
den dag harer afkondiging, en zal vóór den 31sten December 1861 in nadere overweging
worden genomen’.198 Het is een laatste en vergeefse poging om de gemeentewet op termijn te
kunnen kortwieken. Slechts acht leden steunen het voorstel. De stemming over de gemeentewet in zijn geheel is met 52 tegen 13 stemmen heel overtuigend. Baud, Van Doorn, Van
Goltstein, Groen van Prinsterer, Van Hall, Van Hasselt, Hoffmann, Van Lynden, Mackay,
Provó Kluit, Schooneveld, Sloet tot Oldhuis en Wintgens stemmen uiteindelijk tegen.
Zowel de wet als de verdediging zijn van een memorabel niveau. Gewillig aanvaardt de
meerderheid de straffe leiding van Thorbecke, wiens aanwijzingen zelden genegeerd worden.
Individuele bezwaren bedreigen de wet geen moment en van een effectieve oppositie is geen
sprake. Die is niet in staat om ook maar een begin van een alternatief te bieden voor het
ontwerp van Thorbecke. De Hollandse oppositie moet goedpraten wat niet te verdedigen valt
en de conservatieve en vooral ook de antirevolutionaire oppositie worstelt met een soortgelijk
probleem. Zij idealiseren een verleden, waarin misstanden welig hebben kunnen tieren.
Verder hebben de verschillende opposities elkaar niet kunnen of willen vinden. Merkbaar is
dat Amsterdamse vertegenwoordigers hun toespraken op elkaar afgestemd hebben, net als de
conservatieven en antirevolutionairen, maar van een gezamenlijk optrekken is geen sprake.
Het gezag van Thorbecke over de Tweede Kamer is zonder precedent. Tijdens de behandeling
van het ontwerp op de onteigening ten algemene nutte van 21 tot 26 juli 1851 eet de Kamer,
op een enkele uitzondering na, uit zijn hand. Het ontwerp is opnieuw van onbetwist niveau,
zodat de Kamerleden hun amendementen met de nodige schroom voorstellen om die, na een
beknopte weerlegging door Thorbecke, meestal in de prullenbak te zien eindigen. Meerdere
sprekers beperken zich tot de onderdanige aanpak van Van Dam van Isselt die ‘aan den
Minister zelven in bedenking [geeft] of hij goed zou kunnen vinden (aan een amendement zal
ik mij niet wagen) om…’, en dan volgt een voorstel dat de ministeriële goedkeuring overigens
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niet krijgt.199 De Tweede Kamer aanvaardt het ontwerp met 51 tegen 8 stemmen.200 Voor de
tegenstemmers zijn de bezwaren van Schooneveld, Van Lynden of Van Goltstein doorslaggevend. Volgens Schooneveld schrijft de grondwet voor dat elke onteigening in een
afzonderlijke wet moet worden geregeld. De onteigeningswet mag zich niet beperken tot ‘de
verklaring ten algemeenen nutte’. Van Lynden mist een algemeen beginsel en volgens Van
Goltstein blijft de onteigening veel te ingewikkeld en dus te duur.201 De minister van
Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer in zijn zak.
(3)

Als gezag ontbreekt: de debatten over bevordering enz. van officieren, de cellulaire
opsluiting en het recht van vereniging en vergadering
De ministers van Oorlog en Justitie, Van Spengler en Nedermeijer van Rosenthal, gaat het
veel minder voor de wind. Hun voorstellen zijn ongetwijfeld van mindere kwaliteit, maar de
meeste hinder ondervinden zij van een gebrek aan ervaring, in het geval van Van Spengler, of
een tekort aan welwillendheid en regelrechte vijandigheid van de kant van de Kamer.202
Tegenover de minister van Justitie, die dat vooral treft, is het optreden van Thorbecke weinig
verheffend.
Van Spengler, die zijn vier ontwerpen op de bevordering, ontslag en pensionering van
officieren van 8 tot 11 juli 1851 verdedigt, is onervaren en impulsief. Hij kan heel koppig
reageren als het de discipline betreft of juist veel te royaal ingaan op voorgestelde
veranderingen waar hij dan later weer op moet terugkomen. Het feit dat het nieuwe wetten
zijn die de grondwet in artikel 58 voorschrijft, maakt het niet eenvoudiger voor de minister.203
Een enigszins hilarisch voorbeeld van het ‘spontane’ verloop van de discussie is het gedoe
over artikel 27. Dat verplicht lagere officieren die willen gaan trouwen tot een extra inkomen
van ƒ 600 per jaar om hun stand op te kunnen houden. Tijdens de discussie laat Van Höevell
zich ontvallen dat een officier die zich hier niets van aantrekt in ieder geval niet kan worden
ontslagen. Ontslag is alleen mogelijk ‘uit hoofde van opzettelijke en herhaalde
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Ibidem, 1184. Tijdens de algemene beraadslaging over de begroting voor 1852 steekt Groen van Prinsterer hier
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Het zijn uit de antirevolutionaire oppositie Groen van Prinsterer. Van Lynden en Mackay en verder Schooneveld,
Van Nispen van Sevenaer, Jongstra, Van Goltstein en Gouverneur.
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519.
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door de wet te bepalen’. Volgens Van Goltstein was de overtuiging van de grondwetgever, ‘dat het lot van de
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ongehoorzaamheid’ en aan het laatste criterium voldoet de huwende officier niet.204 Een
onordelijk maar amusante discussie is het gevolg. Storm van ’s-Gravesande, oud-officier, wil
het ontslag hoe dan ook in de wet.205 Van Spengler neemt dat zonder verder nadenken over,
waarop Van Höevell een amendement indient zonder die bepaling. Na veel geharrewar
verwerpt de Kamer het amendement van Van Höevell en aanvaardt zij artikel 27 met 44 tegen
17 stemmen, inclusief het ontslag voor officieren die zonder ‘Onze’ toestemming trouwen.
Het is opmerkelijk dat de Kamer deze wet met slechts één tegenstem aanneemt. De Kamer is,
ondanks het grondwettelijk voorschrift, kennelijk nauwelijks geïnteresseerd in militaire zaken
en de minister mist elementaire vaardigheden om een debat te leiden. Het is veelzeggend dat
niemand de moeite neemt om te reageren op de toespraken van Van Goltstein die met kop en
schouders boven die van zijn collega’s uitsteken.
Deze, enigszins bedenkelijke, tolerantie is veel minder groot als Nedermeijer van Rosenthal
zijn ontwerpen moet verdedigen. In het geval van het ontwerp dat de overgang naar het stelsel
van cellulaire opsluiting regelt, gaat het nog om gebrek aan begrip voor de opvattingen van de
minister.206 Het zijn vooral enkele prominenten die op 9 en 10 mei 1851 kritiek hebben op het
ontwerp. Godefroi en Van der Linden vinden de overgang slecht geregeld, Gevers van
Endegeest is het oneens met de ongelijke behandeling van gevangenen onder het oude en het
nieuwe stelsel en Van Goltstein is opnieuw tegen het stelsel op zich. De verdediging door de
minister is uitvoerig en wijdlopig. De Kamer aanvaardt het ontwerp met 35 tegen 20
stemmen. In dit geval is het echter vooral de toon die de muziek maakt. Het gebrek aan
verdraagzaamheid vanuit alle politieke stromingen voor de minister is opvallend.
Van 14 tot 19 juli is Nedermeijer van Rosenthal hoofdrolspeler en slachtoffer in het meest
ontluisterende debat van deze zitting. Zijn optreden is ronduit zwak, maar het ergste wat
Nedermeijer van Rosenthal overkomt, is dat zijn collega Thorbecke, met zijn torenhoge
gezag, hem openlijk afvalt.
Van Rosenthal verdedigt zijn Wets-ontwerp tot regeling en beperking der uitoefening van
het regt van vereeniging en vergadering dat in zijn eerste versie gezorgd heeft voor de
opzienbarende nederlaag van Donker Curtius in mei 1849. Het ontwerp is een uitwerking van
artikel 10 van de grondwet dat het recht van vereniging en vergadering erkent, met de
toevoeging dat de wet de uitoefening van het recht regelt en beperkt.207 In 1849 koos Donker
Curtius voor preventief toezicht op het recht. Het kwam hem op een storm van kritiek te staan
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en daarom kiest Nedermeijer van Rosenthal in zijn ontwerp expliciet voor repressief toezicht,
behalve als uitzonderlijke omstandigheden preventief toezicht vereisen. Het debat ontspoort
volledig door dit laatste voorbehoud.
De algemene beraadslaging begint kritisch maar niet vijandig. Van Voorst, Jongstra en
Provó Kluit betogen dat dit voorstel op onderdelen strenger is dan het ontwerp van 1849.
Volgens Jongstra is ‘dit wets-ontwerp in zijne bepalingen drukkender, veel drukkender (...)
dan de Napoleontische bepalingen van den Code Pénal’.208 Van Dam van Isselt beperkt als
eerste zijn kritiek niet tot het ontwerp, maar betrekt daarin de verantwoordelijke minister en,
op grond van de ministeriële homogeniteit, de hele regering. Hij vraagt zich af, ‘hoe én de
Minister van Justitie én zijne ambtgenooten zoodanig wets-ontwerp aan deze Vergadering
hebben durven voordragen’.209 Hiermee zet hij de deur wagenwijd open voor Groen van
Prinsterer die al vanaf het eerste optreden van deze regering de ministeriële homogeniteit in
twijfel getrokken heeft. Groen drijft voortdurend een wig tussen Nedermeijer van Rosenthal,
die artikel 10 van de grondwet terecht volledig aanvaardt en Thorbecke die daar nog steeds
heel kritisch over is. ‘Zijne [Thorbeckes] geheele redenering komt daarop neder, dat het
artikel is (sit venia verbo) eene mystificatie’.210 Als de minister van Justitie aan het eind van de
algemene beraadslaging zijn ontwerp, en daarmee de beperkende bepaling van het
grondwetsartikel, verdedigt, zet Groen de val ver open: ‘Wij hebben immers een homogeen
ministerie? Wij moeten onderstellen, dat eene wet als deze, eene organieke wet (…) vooraf
zal besproken en overwogen zijn door de Ministers’.211 Thorbecke laat zich uit de tent lokken.
Hij bagatelliseert de homogeniteit door te zeggen dat hij wel kennis genomen heeft van de
algemene inhoud, van het hoofdbeginsel die in de ministerraad besproken zijn. Voor de rest
heeft de ‘minister iederen dag honderd zaken (...) af te doen’ en beschikt hij niet, zoals de
spreker, over veel vrije tijd!212
De behandeling wordt een drama op het moment dat Poortman zijn slecht voorbereide en
nog niet gedrukte amendement ter vervanging van artikel 1 indient. Door het nieuwe artikel
zullen een groot aantal andere artikelen vervallen of veranderen.213 Op deze manier wil
Poortman het wetsontwerp ontdoen van alle preventieve elementen. De Kamer besteedt uren
aan de vraag of zij dit amendement wel in behandeling kan nemen. Vooral de prominenten
bespreken deze unieke situatie. Groen van Prinsterer en Van Dam van Isselt vinden de aanpak
van Poortman ontoelaatbaar, omdat het om een complete omwerking van de wet gaat. Van
Hall vraagt zich af ‘of zulk eene handelwijze [van Poortman] gracieus voor de Regering zou
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wezen’.214 Schooneveld wil zich beperken tot het eerste amendement en daarover kan de
Kamer prima debatteren.
Minister Nedermeijer van Rosenthal maakt de verwarring alleen maar groter door, in
antwoord op Van Hall, te verklaren dat de gang van zaken noch zijne onafhankelijkheid, noch
zijne waardigheid krenkt. Hij ontkent zelfs dat er in het amendement van Poortman sprake is
van een andere stelsel. De minister is dan ook benieuwd naar de andere voorstellen en steunt
daarmee de motie van Wichers om de vergadering te verdagen tot de volgende dag. Dan blijkt
hoe groot de consequenties zijn van Poortmans inmiddels gedrukte voorstel. De 34 artikelen
van het ministeriële ontwerp zijn teruggebracht tot 16, waarvan er tenminste vijf óf helemaal
nieuw of ingrijpend gewijzigd zijn.215 De minister neemt na een korte verklaring het
amendement over in het wetsontwerp en probeert daarmee de discussie te beëindigen.216
Daar heeft Van Goltstein geen boodschap aan, omdat hij van mening is dat én de regering
én zijn collega’s staatsrechtelijke en parlementaire regels met voeten treden. Hij is het meest
verbolgen over Thorbeckes gebrek aan respect voor artikel 10 van de grondwet. ‘Die schrijver
[heeft] zich toegelegd (...) om een scherpe critiek op de Grondwet te leveren, en deze is niet
van vooringenomenheid tegen de bepalingen der Grondwet, zoo als zij gewijzigd is, vrij te
pleiten’.217 Thorbecke, gekrenkt en miskend, rechtvaardigt zich onmiddellijk met een
snoeihard oordeel over het grondwetsartikel en over het voorliggende ontwerp: ‘Onder den
indruk van die vrees is het artikel geworden dat wat het nu is; mijns inziens, een niet goed,
een verward, met zich zelf strijdig artikel, een artikel dat zich leent tot het maken van eene
wet die niemand zoude willen’.218
Onmiddellijke schorsing van de beraadslaging zou een passende reactie zijn, maar de
voorzitter verzuimt dat en dus moet de Kamer met grote moeite de draad van het debat weer
op zien te pakken. De minister van Justitie is inmiddels het spoor helemaal bijster. Hij
ontkent, in volstrekte tegenstelling tot de grote meerderheid van de Kamer, ‘ten stelligste (...),
dat in den zamenhang der amendementen van den heer Poortman een ander voorstel gelegen
zoude zijn’.219
Groen van Prinsterer, met zijn oppositioneel vernuft en zijn scherpe inzicht in de plaats en
de taak van de Kamer onder de nieuwe grondwet, verwijt in een hard en sardonisch betoog de
Kamer haar merkwaardige ommezwaai door het ontwerp dat zij gisteren afkeurde, nu te
willen amenderen en redden. Onomwonden beschuldigt hij Thorbecke ervan dat hij van
ministeriële verantwoordelijkheid en homogeniteit wel gehoord heeft maar verder weet hij er,
volgens eigen zeggen, niet van. Let wel, het gaat hierbij om een organieke wet. ‘De Minister
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heeft de zaak zelfs belagchelijk gemaakt’.220 Na een onsamenhangende discussie besluit de
Kamer op voorstel van Van Höevell om het hele pakket amendementen voor nader onderzoek
naar de afdelingen te sturen. Het is het begin van een roemloos en geruisloos einde van het
wetsontwerp. Op 19 juli 1851 besluit de Kamer opnieuw tot uitstel en vier dagen later, op 23
juli, neemt zij het besluit om er voor het zomerreces niet meer over te vergaderen. Daarmee
valt het doek voor dit ontwerp en een jaar later ook voor de minister van Justitie.
De verschillen met het eerste debat over dit ontwerp zijn heel groot. In mei 1849 maakten
liberalen en antirevolutionairen jacht op het ontwerp en vooral op minister Donker Curtius.
Nu wil de meerderheid zowel het ontwerp als de minister, die zij echter op geen enkele manier
de hand reikt, zien te redden. De Kamermeerderheid accepteert, tot groot ongenoegen van Van
Goltstein en Groen van Prinsterer, heel veel voor het behoud van een ongeschonden
ministerie. De prominenten leveren een grote bijdrage aan dit debat dat door het incompetente
optreden van Nedermeijer van Rosenthal niet te redden is. Het optreden van Thorbecke is heel
dubieus. Zijn terechte zelfverdediging is lijnrecht in strijd met de ministeriële homogeniteit, is
kwetsend voor zijn collega en maakt aanvaarding van het ontwerp onmogelijk.
(4) Het reglement van orde: de proef met de zelfstandige rapporteurs
De Tweede Kamer bezint zich op haar eigen functioneren tijdens een merkwaardig debat op 6
en 7 mei 1851 over een proef met het nieuwe, nog niet aanvaarde reglement van orde. Een
aanpassing is nodig om het nieuwe recht van enquête een plaats te geven. Aangezien er veel
onvrede bestaat over het functioneren van de rapporteurs en over het recht van amendement,
krijgt de commissie met Godefroi, Heemskerk, Meeussen, Poortman en Wintgens de opdracht
om het hele reglement te herzien. Het ontwerp dat zij maakt, bevat veel kleine verbeteringen
en één grote verandering, de hernieuwde introductie van de zelfstandige rapporteurs. De
commissie probeert de belangrijkste bezwaren uit 1849 tegen deze rapporteurs te
ondervangen. Het belangrijkste verschil met de bestaande werkwijze is dat de rapporteurs, na
het onderzoek in de afdelingen, zelfstandig kunnen beslissen welke wijzigingen noodzakelijk
zijn, zij overleggen daarover met de regering om vervolgens in het verslag de Kamer te
adviseren over veranderingen, verwerping of aanvaarding.221
Op de dag van ontvangst van het voorstel stelt Lotsy voor om het niet, zoals gebruikelijk,
naar de afdelingen te sturen maar om het enkele dagen te bekijken en dan te beslissen of het
voor een proefperiode ingevoerd kan worden. Die enkele dagen worden door het paasreces
enkele weken, voordat Lotsy het tweede deel van zijn voorstel kan herhalen: een proefperiode
tot het eind van de zitting. Als het nieuwe reglement dan nog niet vastgesteld is, treedt de
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oude versie van 1849 weer in werking. Op verzoek van Van Goltstein bespreekt de Kamer dit
voorstel in een aparte vergadering.222
De prominenten Van Goltstein, Van Hall, Sloet tot Oldhuis, Schooneveld en Groen van
Prinsterer onderzoeken samen de wenselijkheid van deze belangrijke proefneming. Van
Goltstein is tegen, omdat voor hem een gedegen onderzoek van elk ontwerp, met de
mogelijkheid voor elk Kamerlid om zijn invloed uit te oefenen, het zwaarst weegt. Het is zijn
manier van werken die enig in zijn soort is. Van Hall en Schooneveld waren eerst tegen
zelfstandige rapporteurs maar, in de woorden van de eerste, op grond van wat zij ‘in deze
Vergadering in de twee laatste zittingjaren heb[ben] bijgewoond’, is hun ‘vertrouwen in de
niet-zelfstandigheid der rapporteurs aan het wankelen (...) gebracht’.223
Groen analyseert de werkwijze van de Kamer uitvoerig. Die hapert vooral in de afdelingen,
waar het onderzoek soms te oppervlakkig of, wat vaker voorkomt, veel te gedetailleerd is.224
Het plenaire overleg voldoet evenmin omdat de regering verzuimt leiding te geven. Tijdens
het vorige ministerie heerste er ‘eene soort van volkomene anarchie, de individuele
meeningen hadden geen ander vereenigingspunt dan wederstreving van het Bewind’ en het
huidige bewind ziet ‘de goedkeuring deze Kamer als eene, ja, noodige, maar ontzaggelijk
lastige formaliteit’.225 Juist op dit punt kunnen de zelfstandige rapporteurs de leidersrol ten
behoeve van de Kamer overnemen. Groen is daarmee voor de proef die er daadwerkelijk
komt. De 36 voor- en de 23 tegenstanders van de proef komen in alle stromingen en
generaties voor. Groen, Van Hall, Wintgens en Gevers van Endegeest zijn voor, net als
Jongstra, Van der Linden, Storm, Van Höevell, Poortman en Dullert. Reinders, Zijlker, Van
Eck stemmen, net als Hoffmann, Van Lynden, Van Doorn en Baud, tegen. De enkele maanden
tot het eind van de zitting zijn te kort om tot een goed oordeel te komen. Op 18 juli 1851 gaat
de Kamer akkoord met het verzoek van Dullert om de proefneming met de zelfstandige
rapporteurs te verlengen ‘tot den tijd dat daarop eene beslissing door deze Kamer zal genomen
zijn’.226
Op 13 september 1851 sluit Thorbecke namens de koning de lange, productieve en gedenkwaardige zitting van 1850-1851. Hoogtepunten zijn Thorbeckes gemeentewet en
onteigeningswet, het dieptepunt is het ontwerp op het recht van vereniging en vergadering van
Nedermeijer van Rosenthal. In beide gevallen komt de Tweede Kamer niet goed tot haar
recht. Onder Thorbecke vertoont zij een volgzaamheid die in strijd is met haar onafhankelijkheid en bij Nedermeijer van Rosenthal dwaalt zij, in de woorden van Van Bosse, zonder
leiding rond. In beide gevallen spreken de prominenten wel degelijk, maar Thorbecke heeft
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hun steun niet nodig en de liberale meerderheid is in het geval van Van Rosenthal te druk met
én het slachtofferen van de persoon én het redden van het ontwerp om open te staan voor
inhoudelijke leiding. Bij deze lastige debatten wordt de aanwezigheid van Duymaer van
Twist, Verweij Mejan, De Monchy, Van Rijckevorsel, Fokker en Van Heemstra node gemist,
al blijft het problematisch om bij ontbrekende ministeriële homogeniteit het manco van
deze regering de Kamer in het gareel te houden.
De Tweede Kamer blijft worstelen met een snelle en vruchtbare aanpak van onderzoek van
wetsontwerpen. De proef met de zelfstandige rapporteurs is een opmerkelijke poging om daar
verbetering in aan te brengen. Daarin is weinig te merken van liberalen die een nieuwe
parlementaire praktijk willen vestigen.
c Analyse en debatten uit de zitting van 1851-1852
Analyse van de stemmingen
Koning Willem III is in zijn troonrede op maandag 15 september 1851 opnieuw tevreden met
toestand in zijn rijk. Dat is mede te danken aan de drie organieke wetten. ‘De kieswet, de
provinciale en de gemeentewet [zo constateert de koning] beantwoorden in hare werking (...)
aan het doel van de wetgever’. Andere wetten noemt de vorst niet en voor de komende zitting
kondigt hij alleen aan dat de ontwerpen die ‘bereids ingediend’ zijn, ‘op nieuw (...) door Mij
aan Uwe beraadslaging [zullen] worden onderworpen’. Welke dat zijn, laat de koning in het
midden. Er spreekt niet veel ambitie of vertrouwen uit deze mededeling.227
Verkiezingen zijn er niet geweest en dus is het geen verrassing dat de regeringsgezinde
Kamer opnieuw een letterlijke weergave van de troonrede voorgelegd krijgt als ontwerpadres
van antwoord. Het is vragen om moeilijkheden omdat de commissie het aan de Kamer
overlaat om eventuele brandende, actuele onderwerpen onder de aandacht van de regering te
brengen. Zo stelt Metman tijdens het debat een onschuldige vraag over het ontslag van een
koloniale ambtenaar Senn van Basel. Voordat de minister kan antwoorden, bepleit de nog
steeds impulsieve en onnadenkende Van Dam van Isselt het handhaven van de strengste
autocratische macht, natuurlijk onder de wet, om te voorkomen dat ‘wij ons niet lang meer
zullen verheugen in het bezit van die kostbare overzeesche Volkplantingen en bezittingen’.228
Van Höevell, die gruwt van dit soort teksten, neemt de ambtenaar onmiddellijk in
bescherming. Als minister Pahud het woord krijgt, legt hij uit hoe het ontslag tot stand
gekomen is.229 De minister begaat echter de vergissing de toenemende belangstelling in de
pers voor de koloniën met enig dédain af te doen met de opmerking dat het de scribenten meer
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te doen is om de personen dan de zaken.230 Dat is tegen het zere been van de impulsieve Van
Höevell die bekent dat zijn ‘vertrouwen op den Minister van Koloniën eenigermate in den
laatsten tijd is geschokt; maar ik hoop dat door de handelingen van dezen Minister in de
toekomst het vertrouwen weder bij mij, gelijk te voren, zal worden gevestigd’.231
Een flets ontwerpadres is voor Groen van Prinsterer een extra uitdaging om de ballon van
brave zinnen die het nodige verzwijgen, door te prikken. De eerste uitspraak die het moet
ontgelden, is de vaststelling dat de drie organieke wetten aan hun doel beantwoorden. In een
gevatte en bijzonder suggestieve toespraak drijft Groen de spot met de bescheiden opkomst bij
de eerste verkiezingen na aanvaarding van de gemeentewet. Eerst prijst hij de wet, want de
opkomst, ‘ik meen te Bierum (er is immers een Bierum in ons Land?) [waar] zelfs zwakken
en ouden van dagen zich uit louter vaderlandsliefde naar de stembus hadden gesleept’, was
heel hoog. Dat was in ’s-Gravenhage en Amsterdam, ‘het hart van ons vaderland’ wel anders.
In de laatste stad bleven 2000 stemgerechtigden thuis.232 Thorbecke reageert met een
sprankelend en superieur antwoord. Amsterdam krijgt met de sneer, ‘zoo Amsterdam in den
tegenwoordigen toestand het hart, de hartader van het land moet worden genoemd, dat hart en
die hartader tamelijk flaauw kloppen’, een ‘geweldigen uitval van den Minister’ te verduren,
maar dat gebeurt haast terloops.233 Thorbecke vindt het veel belangrijker om terug te komen
op Groens verwijt van ontbrekende ministeriële homogeniteit tijdens het debat over het
ontwerp op het recht van vereniging en vergadering. Thorbecke herinnert Groen en de Kamer
eraan wat hij tijdens dat debat gezegd heeft over de natuurlijke grenzen van die homogeniteit.
Het is fysiek onmogelijk om gedetailleerd op de hoogte te zijn van alle ontwerpen die de
ministerraad passeren. De verantwoordelijkheid voor een ontwerp van een medeminister geldt
de hoofdbeginselen en niet de details.
De emoties lopen opnieuw hoog op over de indiening van niet afgedane voorstellen en
‘andere van niet minder gewigte aard, overeenkomstig den eisch der Grondwet’. Groen is
gegriefd door de geringschatting die hij erin proeft voor de onderwijswet die hij zo consequent
bepleit. Opnieuw dient hij een amendement in met een toelichting, waarin hij een snoeihard
oordeel uitspreekt over de liberale, zelfingenomen onderwijspolitiek die de protestanten en
rooms-katholieken hun bijzondere scholen onthoudt. Van Dam van Isselt en Van Höevell,
twee belangrijke verdedigers van het openbare onderwijs, zijn in hun reacties niet minder hard
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onze koloniën (…) voor te staan’. Het is aannemelijk dat beiden elkaar gekend hebben vanuit hun Indische tijd.
Handelingen 1851-1852, 22. Het feit dat volgens Van den Doel, De stille macht, 62, Pahud een protégé van Baud is,
doet aan de verstandhouding evenmin goed.
232
Handelingen 1851-1852, 27. Groen probeert Thorbecke te treffen in zijn overtuiging dat de opkomst bij
verkiezingen het bewijs is van het ontwaakte staatkundige besef.
233
De opmerking leidt wel tot een forse aanvaring met Van Hall die suggereert dat het oordeel gunstiger uitgevallen
zou zijn, ‘indien Amsterdam al de denkbeelden van den Minister van Binnenlandsche Zaken deelde’. Van Hall
verzoekt de minister te letten op het bedrag dat de stad jaarlijks ‘in de schatkist van het Rijk stort’. Het vinnige
antwoord van Thorbecke draagt alleen maar bij tot een verdere verwijdering tussen beide politieke en bestuurlijke
zwaargewichten. Ibidem, 29.
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en scherp.234 Na een urendurende botsing beëindigt de voorzitter op voorstel van De Man de
beraadslaging. Groens amendement krijgt slechts 6 voorstemmen, terwijl het ontwerpadres
een meerderheid krijgt van 45 tegen 7 stemmen.
Hoe onvoorspelbaar is het debat geweest? De botsing over het ontslag van Senn van Basel
is een toevalligheid, de clash over het onderwijs in het geheel niet. Groens talent om de vinger
steeds weer bij de zwakke en zere plek te leggen, maakt het voor de anderen onmogelijk om
hem te negeren of zijn bijdrage als irrelevant af te doen. Thorbeckes schrobbering van
Amsterdam is onnodig en onverstandig maar niet nieuw. Zijn excurs over de ministeriële
verantwoordelijkheid trekt minder de aandacht maar is veel belangrijker. Het is een enigszins
bedekte erkenning van de grootste zwakte van zijn ministerie. Zo maakt één debat over een
volstrekt kleurloos ontwerpadres van antwoord duidelijk dat ministeriële homogeniteit de
grote zwakte van deze regering is en dat de organieke wetgeving in het slop dreigt te raken.
De analyse van de stemmingen en de begrotingsbehandeling brengen de andere breuklijnen
aan het licht.
Geanalyseerd zijn 80 stemmingen die, zonder verwijdering van stemmingen, de vereiste
Cr = 1 – 0,95 opleveren.235 Slechts drie ontwerpen zijn verworpen: het ontwerp op het
bouwen, enz. bij vestingwerken (70), het ontwerp op de hervorming van het muntstelsel in
Nederlands-Indië (151) en het ontwerp tot wering van nadruk (184). De ministers Van Bosse
en Nedermeijer van Rosenthal trekken twee cruciale ontwerpen terug: het ontwerp op de
belasting op renten van kapitalen en op de rechterlijke organisatie. Bieruma, Van Nierop en
De Raadt ontbreken in het overzicht omdat zij aan te weinig stemmingen hebben meegedaan.
In de tabel zijn de unanieme stemmingen weggelaten en de namen van enkele Kamerleden
verkort.

234

Ibidem, 47. Groen is er niet erg van onder de indruk. Op 19 november komt hij op deze uitval terug tijdens de
algemene beraadslaging over de begroting voor 1852. Hij prijst de rede die ‘inderdaad uitnemend [is] geweest, door
stijl, vorm, levendigheid, animatie. Ik kan begrijpen (ik heb het niet gezien, maar las het in de dagbladen) dat
verscheidene leden nadat hij had uitgesproken, hem de hand hebben gedrukt; zoo ik van zijn gevoelen geweest ware,
ik zou het ook hebben gedaan’. Deze ode maakt echter wel deel uit van een bijzonder gevatte parodie op Van Dams
zogenaamde onbekendheid met het doel van de antirevolutionaire politiek. Ibidem, 181.
235
Ook nu maken de unanieme naturalisatiestemmingen geen deel uit van de analyse. Zie pagina 318, voetnoot 3;
voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 455.
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Tabel 8: Uitslagen van 38 van de 80 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1851-1852
stemmingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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23
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52
53
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68

1851-1852

67 68 117 66 152148 19 74 22 88 71 104 21 154181 72 97 36 98 20 29 69 95 96 132 26 34 99 100 18 17 25 118 65 151103 70 184
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Opnieuw levert de analyse één oppositioneel-regeringsgezinde dimensie op met een
tegenovergesteld uiteinde. De regering heeft te maken met oppositie van twee kanten, vanuit
de grote, gemêleerde liberale vleugel bovenin de tabel en van de kleinere, meer homogene
groep van conservatieven en antirevolutionairen onderin. En opnieuw is de liberale oppositie
veel groter dan de conservatieve, al zijn beide opposities gegroeid. In de liberale vleugel
neemt het aantal tegenstemmen naar de middengroep toe en bij de conservatief/antirevolutionaire groep is zowel de omvang gegroeid als het aantal wetsontwerpen waartegen zij zich
keert. Westerhoff (1) is degene met de meeste tegenstemmen (14), gevolgd door Van Hall (7)
en Van der Linden (8) met elk 12 keer. Van Hall stemt zowel met de conservatieve als met de
liberale oppositie tegen meerdere voorstellen. Op een totaal van 80 stemmingen (exclusief de
naturalisaties) is dat een bescheiden aantal. De Kamer als geheel stemt overwegend
gouvernementeel, al wijzen de modelschendingen (de stemmen die niet passen bij de plaats in
de tabel) opnieuw op individueel en onafhankelijk stemgedrag.
Voor de liberale oppositie bepalen de stemmingen 18, over de begrotingshoofdstukken IV
(Justitie), 17, over III (Buitenlandse Zaken) en 25, over X (Oorlog) het onderscheid met het
midden, zij het dat bij de laatste twee hoofdstukken meerdere modelschendingen voorkomen.
De liberalen bovenin de tabel wijzen hoofdstuk IV, de begroting van minister Nedermeijer
van Rosenthal, unaniem af. Het debat, dat hierna aan de orde komt, is één grote liberale motie
van wantrouwen tegen de minister die het opnieuw zonder de steun van Thorbecke moet doen.
Hoofdstuk III, de begroting van Van Sonsbeeck, is evenmin populair bij de liberalen, maar er
is geen sprake van een gesloten front tegen de minister. Van der Linden, Metman, Sloet tot
Oldhuis en Hengst (8 tm 11) geven de minister het voordeel van de twijfel. De bezwaren zijn
niet nieuw. Het ministerie is te duur, de kwestie met Luxemburg is nog steeds niet opgelost,
de regering heeft enkele ongelijke handelsverdragen afgesloten en zij doet veel te
geheimzinnig over haar beleid ten aanzien van de Duitse Bond. Hoofdstuk X van de al
evenmin gerespecteerde minister Van Spengler van Oorlog, krijgt nauwelijks commentaar,
ondanks de 16 tegenstemmen. Dat heeft de minister te danken aan de enigszins gespannen
situatie in Europa na de staatsgreep van Louis Napoleon in Frankrijk.236
Het aantal tegenstemmers onder de liberalen en vooral onder de rooms-katholieken neemt
aanzienlijk toe bij 118 en 65, twee stemmingen over handels- en scheepvaartverdragen met
Pruisen en België. De tegenstemmen zijn niet tegen de persoon van minister Van Sonsbeeck
gericht maar tegen het inconsequente handelsbeleid van de regering. De scheepvaartwetten
van 1850 zijn een principiële keuze voor vrijhandel en met deze twee overeenkomsten komt
de regering daar gedeeltelijk van terug. De regering is te toegeeflijk geweest, zodat zowel
België, als Pruisen en de Rijnoeverstaten er meer baat bij hebben dan Nederland. Met drie
tegenstemmen meer blijft België een gevoelig onderwerp. Een klacht die de rapporteurs bij
beide verdragen nadrukkelijk uiten, is dat de regering erg laat is met het indienen van de

236

Alleen de antirevolutionairen vragen aandacht voor dit nieuwe gevaar uit het revolutionaire Frankrijk. Zie ook:
Bijl, ‘Groen van Prinsterer en Napoleon III’, 112 e.v..
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ontwerpen. De Kamer voelt zich daardoor met de rug tegen de muur gezet. Uiteindelijk
aanvaardt ze beide ontwerpen met 35 tegen 18 en met 34 tegen 21 stemmen.
De drie afgestemde ontwerpen zijn 151, over de invoering van een nieuw muntstelsel in
Nederlands-Indië, 70, over het bouwen enz. in de buurt van vestingen en 184, over de
overeenkomst met Frankrijk tot wering van nadruk. De wet op het Indische muntstelsel is
daarvan veruit het belangrijkst. De Kamer debatteert er vijf dagen over, waarin de specialisten
en de prominenten uitvoerig het nieuwe muntstelsel en de kosten van invoering onderzoeken.
Het oordeel is met 22 tegen 38 stemmen uitgesproken negatief. De voorstemmers zijn de
conservatieven, met uitzondering van Mackay en Groen van Prinsterer, en opvallend veel
rooms-katholieken. Het debat komt hieronder nog uitvoerig aan de orde, omdat ook hier de
ministeriële homogeniteit een rol speelt. Tijdens de behandeling van het ontwerp op het
bouwen, enz. in de buurt van vestingwerken (stemming 70) gaat het vooral over het verschil
tussen onteigening en ontzetting. Voor het bouwen gelden strenge en duidelijke regels. De
eventueel toegestane bouwsels, meestal ‘getimmerten’ genoemd, dienen in tijden van gevaar
te worden verwijderd zonder dat daar, volgens het ontwerp, enige schadevergoeding tegenover
staat. De meerderheid is echter van mening dat het hier gaat om onteigening die vergoed moet
worden. De minderheid onder leiding van Van Goltstein vindt dat er ‘geene onteigening
[bestaat] zonder overdragt van eigendom’.237 De verwijdering van de bouwsels vallen onder
de uitzonderingen op het eigendomsrecht volgens artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek. De
minister mist de statuur om zijn interpretatie op te leggen aan de Kamer.
De nederlaag van Van Sonsbeeck bij stemming 184 over de wering van nadruk is veel
smadelijker. De Kamer vindt de overeenkomst met Frankrijk uitermate ongelijk en nadelig.
De Kamer is na de bijdragen van Wintgens en Mackay nauwelijks geïnteresseerd in de
verdediging van minister Van Sonsbeeck. De minister merkt dat zijn betoog ‘te veel verg[t]
van de aandacht der Vergadering’ en stelt voor om de volgende dag verder te gaan. De
voorzitter weigert het verzoek, de minister zet zijn betoog voort en moet de vernedering
ondergaan van een unanieme verwerping van zijn ontwerp.238 Voor Van Sonsbeeck is de maat
vol. Per 16 oktober 1852 krijgt hij op eigen verzoek ontslag en volgt het Kamerlid Van Zuylen
van Nijevelt hem op.239
Voor de conservatieve oppositie onderin de tabel is Thorbeckes ontwerp op de jacht en
visserij onverteerbaar. Het ontwerp is, als alle andere voorstellen van Thorbeckes hand, van
bijzonder niveau. Thorbecke kiest voor een nieuw en uniek uitgangspunt dat op verzet stuit
van de conservatieven en een handvol anderen, waaronder de liberalen Van der Linden en Van
Zuylen van Nijevelt. Niet langer prevaleren de rechten van de jager en visser maar die van de
eigenaar van de grond of het water waarop of waarin het wild en de vissen zich bevinden.
Daarmee komen veel oude rechten te vervallen of worden afkoopbaar gesteld. Voldoende
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Handelingen 1851-1852, 734.
De Franse regering is hier behoorlijk ontsticht over. Zij roept haar gezant met onmiddellijke ingang terug uit Den
Haag. Van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis, 77.
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Volgens Jurriaanse, De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken, 90, heeft Van Sonsbeeck, overigens de
enige minister die door Thorbecke voorgesteld is, het ambt nooit begeerd. Over het aanzoeken van Van Zuylen van
Nijevelt, zie: Hooykaas, ‘Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt’, 251-254.
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aanleiding voor een meer dan uitvoerig debat met een bespreking hieronder. Thorbecke ziet
zijn wet overigens aanvaard met 47 tegen 12 stemmen.
Links daarvan staat de uitslag van stemming 117 over de verbetering van de accijns op het
zout. Van alle verbeteringswetten die Van Bosse deze zitting indient, krijgt dit ontwerp de
meeste tegenstemmen uit conservatieve hoek, met uitzondering van de antirevolutionairen
Mackay en Van Lynden. De zoutaccijns is, met een opbrengst van ƒ 2 miljoen per jaar een
belangrijke bron van inkomsten voor de regering, een uitdaging voor de bevolking om die te
ontduiken. De ‘verbeteringen’ zijn nog strengere bepalingen om smokkel en ontduiking te
bestrijden. Dit ontwerp maakt deel uit van een veel groter pakket van Van Bosse dat, zoals zal
blijken, tot het belangrijkste van het jaar behoort.
Het ontwerp van stemming 68 (over de domeinen) neemt de Kamer zonder beraadslaging
aan, ondanks de 13 tegenstemmen. Dat geldt niet voor 67, het meest linkse debat uit de tabel
(dat hieronder ook aan bod komt). De Kamer bespreekt het ontwerp tot amortisatie van schuld
over 1851 uitvoerig, met een opmerkelijk amendement, voordat de Kamer het met 42 tegen 23
stemmen aanneemt. Het is een bekend onderwerp aflossing van schuld met bekende
alternatieven: aflossing, schuldvermindering aan de Handel-Maatschappij en amortisatie, die
alle de revue passeren. Het aangenomen amendement verplicht de minister tot een aflossing
van een klein gedeelte van de schuld aan de Handel-Maatschappij. Het gevolg is dat nu de
liberalen hoofdzakelijk voorstemmen en de conservatieven tegen; het omgekeerde beeld van
de vorige zitting. Stemming 148 over het ontwerp op de Russische schuld in Holland krijgt
wel vijf conservatieve tegenstemmens maar nog veel meer uit het midden en uit de liberalen.
Dit ontwerp is vooral belangrijk door de groeiende tegenstand tegen de minister van
Buitenlandse Zaken (zie hierna).
Thorbecke speelt in deze analyse een ondergeschikte rol. Dat heeft niet alleen te maken
met het geringe aantal wetten dat hij verdedigt maar ook met de mindere betekenis van die
wetten. De begroting van Binnenlandse Zaken is zonder meer van groot gewicht maar de
behandeling en aanvaarding ervan is een jaarlijks terugkerend ritueel. De wet op de jacht en
visserij is wel nieuw maar veel minder belangrijk dat de grote organieke wetten van 1850 en
1851. De ministers Nedermeijer van Rosenthal, Van Spengler en Van Sonsbeeck hebben
evenmin hun stempel op de analyse kunnen drukken. Op 14 juli 1852 nemen de eerste twee
ontslag en op 16 oktober volgt Van Sonsbeeck. De zitting 1851-1852 is vooral het jaar van
Van Bosse en de Tweede Kamer geworden. De minister verdedigt met succes veel ontwerpen
maar het belangrijkste voorstel, zijn ontwerp om renten te heffen op kapitalen, komt na het
afstemmen van een cruciaal artikel niet in stemming. Het is de vraag of het een nederlaag is
voor de minister of voor de Kamer.
Belangrijke debatten uit de zitting 1851-1852
(1) De begroting voor 1852
De algemene beraadslaging voor begroting van 1852 (zonder tekorten en met een overschot)
is dermate voorspelbaar dat Van Dam van Isselt, die dit debat vorig jaar gemist heeft, opmerkt
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dat hij zijn niet gebruikte toespraak van toen zonder bezwaar alsnog kan houden.240 Saai wordt
het echter niet, omdat Van Goltstein, Hoffmann en Groen van Prinsterer voor meer dan
voldoende weerwerk zorgen en Van Hall, heel opmerkelijk, zich lijkt aan te sluiten bij de
regering.
Van Goltstein blijft deze regering bestrijden omdat het haar ontbreekt, net als haar
voorganger uit de jaren veertig, aan voldoende constitutioneel besef. Zijn belangrijkste grief is
Thorbeckes selectieve binding met de grondwet. Thorbecke stelt het ‘ontwerp, hetwelk door
eene Commissie is vervaardigd (...) in voortreffelijkheid boven de Grondwet’ die hij ziet als
een transactie tussen een gemankeerde regering en een weerspannige Kamer.241 Groen gooit
het over een andere boeg. Zijn zorg betreft het groeiende ‘staatsalvermogen’ dat de vrijheden
en rechten in de staat absorbeert. Daardoor zijn er nog steeds geen ontwerpen voor het
armbestuur en het onderwijs ingediend of in behandeling gekomen. Groen is echter ook
genereus in zijn vreugde ‘over onzen in menig opzigt voordeeligen materielen toestand’, die
gedeeltelijk toe te schrijven is aan de omstandigheden, maar ‘ook aan zuinigheid,
bekwaamheid [en] vereenvoudiging der administratie’.242 Van Hall is minstens zo
complimenteus tegenover Thorbecke die ‘regt zal hebben op aller dank, op den duurzamen
dank der nakomelingschap’.243 Hij blijft wel zichzelf door af te dingen op het grote verschil
dat Van Bosse berekend heeft tussen 1847 en 1850 en met zijn oproep aan Thorbecke om
talentvolle mannen naast zich te wensen boven gehoorzame dienaars.244 Tot slot valt de
bijdrage van Jongstra op, niet zozeer door zijn niet aflatende kritiek op het belastingstelsel,
maar door zijn opmerking dat hij ‘tusschen de leden van het tegenwoordig Ministerie soms
wel meer overeenstemming zou hebben verlangd’. Hij verwijt Thorbecke dat hij als minister
van Binnenlandse Zaken ‘de aansprakelijkheid voor den inhoud van dat wets-ontwerp [op het
recht van vereniging en vergadering] uitdrukkelijk van zich heeft afgeweerd’.245 Groen staat
beslist niet alleen in zijn voortdurende kritiek op de gebrekkige ministeriële homogeniteit.
De algemene beraadslaging is kennelijk niet alleen de gelegenheid om het beleid van de
regering kritisch tegen het licht te houden. Van Höevell neemt de gelegenheid te baat om een
formidabele aanval op Groen te doen in een toespraak die gespeend is van humor en
wellevendheid, hoezeer hij de sardonische toon van Groen probeert te imiteren. Diens
standpunten, de antirevolutionaire achterban en vooral de toenaderingspoging tot de roomskatholieken moeten het ontgelden. Deze toenadering ‘heeft mij herinnerd [aan] dat bekende
tooneel: “Soyons amis, Cinna!” en de hand werd uitgestrekt maar de hand werd niet
240

Meerdere sprekers verwijzen concreet naar hun bijdragen van het vorige jaar, vaak met de aanvulling dat de
bezwaren die zij toen hadden, nog steeds gelden. Van der Veen bijvoorbeeld, herhaalt vervolgens keurig wat hij
eerder gezegd heeft.
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Handelingen 1851-1852, 147. Het maakt niet veel indruk op Thorbecke die in zijn verdediging precies uit de
doeken doet waar die verwijzing naar het commissievoorstel vandaan komt.
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Ibidem, 154.
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Ibidem, 160.
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Van Hall stelt dat Thorbecke hem onnodig en onterecht persoonlijk bejegent, dat Amsterdam recht heeft op een
eerlijker benadering en dat hij betere medeministers nodig heeft.
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Ibidem, 163. Het feit dat minister Nedermeijer van Rosenthal de volgende dag uitvoerig ingaat op deze analyse
maakt duidelijk dat er niet alleen goed naar de toespraak van Jongstra geluisterd is, maar dat er ook besef is van de
ernst van de constatering.
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aangenomen’. Het is ‘een treffend bewijs’ dat ‘de antipathie voor haar [de antirevolutionaire
partij] toeneemt’.246 Al deze kritische geluiden doen weinig af aan de steun die de regering van
de grote meerderheid krijgt, al kan Bachiene het in zijn adhesiebetuiging niet laten daar een
subtiel voorbehoud in te maken. Volgens hem is ‘de rigting van het Ministerie (...) in het
algemeen voortdurend (...) in overeenstemming (...) met die van de meerderheid der beide
Kamers’.247
De behandeling van de eerste drie begrotingshoofdstukken verschilt nauwelijks van de
gang van zaken tijdens de vorige zitting. Bij hoofdstuk III gaat het over de hoge kosten van
het departement, de onopgeloste kwestie met Luxemburg en stelt Van Hall enkele vragen over
de ongelijke handelsverdragen. Van Goltstein geeft een overzicht van de regeringspolitiek ten
aanzien van de Duitse Staten die hij met grote vasthoudendheid deskundig uit de openbare
media destilleert. Minister Van Sonsbeeck is namelijk bijzonder terughoudend in het
informeren van de Kamer.248 Hoofdstuk I en II krijgen een unanieme meerderheid, III in
stemming 17 een meerderheid van 46 tegen 16, hoofdzakelijk liberale stemmen.
De behandeling van hoofdstuk IV, Justitie, is ontluisterend voor minister Nedermeijer van
Rosenthal die van alle kanten kritiek krijgt. De tijd is voorbij dat Van Rosenthal geduld werd
als medeminister van Thorbecke. Vooral Jongstra heeft de grootste moeite met ‘de politieke
rigting van den Minister van Justitie, waarmede ik zeer weinig sympathiseer’ en Wintgens laat
geen spaan heel van de ingediende wet op de rechterlijke organisatie, een onderwerp dat niet
thuishoort in een begrotingsbehandeling. De minister verdedigt zich ferm, maar soms met
curieuze argumenten die geen indruk maken.249
Een pijnlijk voorbeeld hoe Nedermeijer van Rosenthal aan zijn lot overgelaten wordt, doet
zich voor tijdens de behandeling van de artikelen waarin de verhouding tussen de gemeenteen de rijkspolitie aan de orde is. Provó Kluit herhaalt zijn bezwaar dat volgens hem de
rijkspolitie sinds de aanvaarding van de gemeentewet haar wettelijke basis kwijt is.
Nedermeijer van Rosenthal verdedigt zich en krijgt daarbij de steun van Van Hall (en niet van
Thorbecke). Net zomin er volgens Van Hall een wet nodig is ‘om de administratie van de
belastingen te regelen, is er een nodig [om] het bestuur van de politie te organiseren (...) er is
246

Ibidem, 162 en 180-182. De volgende dag legt Groen Van Dam en Van Höevell over de knie in een toespraak met
gespeeld begrip, spot en scherpe kritiek. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is ‘van dien toon van verbolgenheid,
waarop dat geachte lid zich, zoo dikwerf hij van onze partij spreekt, uitlaat’. Het komt ongetwijfeld voort uit ‘zuivere
vaderlandsliefde en belangstelling in het algemeen welzijn’. De door Van Höevells geconstateerde daling van
sympathie voor de antirevolutionairen repliceert Groen met een afsluitende vraag: ‘zou het niet kunnen gebeuren dat
de symphatie voor ons bij de natie en zelfs in deze Kamer toenam, door de wijze waarop een der leden bij elke
gelegenheid zijne antipathie verraadt?’
247
Ibidem, 148. Even later drijft Groen de spot met zoveel aanhankelijkheid. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat
hij zo onaandoenlijk kan blijven bij ‘een ministerie waarvan een zoo schitterend tafereel wordt opgehangen’. Ibidem,
154. Von der Dunk geeft in ‘Godsdienst in de Nederlandse politiek’, 15, een rake typering van de zelfperceptie van
de liberale elite.
248
De aanhouder wint. Deze keer stemt de Kamer het artikel met het tafelgeld van ƒ 6000 voor de minister af met de
kleinst mogelijke meerderheid van 33 tegen 32 stemmen. Het is een vernederende bevestiging van de zwakke positie
van minister Van Sonsbeeck.
249
Nedermeijer van Rosenthal vertelt uitvoerig over zijn correspondentie met de in 1850 overleden Bruce en met
Duymaer van Twist die op 21 januari benoemd is tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Het waren
toentertijd erkende zwaargewichten in de Kamer maar hun schaduw reikt niet tot november 1851. Geen enkel
Kamerlid reageert op deze correspondentie.

382

Thorbecke aan het bewind

geene wet, die uitdrukkelijk dit reglement [van de rijkspolitie] heeft teruggeroepen’.250 De
steun is niet genoeg, de Kamer verwerpt het betreffende artikel met 20 stemmen voor en 45
tegen. Van Rosenthal heeft niet de steun van Van Hall nodig, maar die van Thorbecke. De
stemming over het hoofdstuk, aangenomen met 48 tegen 17 stemmen, is opnieuw het bewijs
dat niet de begroting maar de minister het probleem is.
Hoofdstuk V, de begroting van Thorbecke, beslaat het hele terrein van het binnenlandse
bestuur. De bekende onderwerpen, zoals de medische politie, de waterstaat en de afwatering
van allerlei polders passeren de revue zonder grote problemen op te leveren. De echte
betekenis van het debat is gelegen in het groeiende isolement van de antirevolutionairen en de
aandacht die Groen van Prinsterer weet op te eisen voor de onderwijskwestie. Van Hall heeft
tijdens de algemene beraadslaging vriend en vijand verbaasd met zijn complimenten voor de
regering. Thorbecke erkent dat nu als ‘eene verzekering, die, door hem gegeven, in mijn oog
eene dubbele, eene driedubbele waarde heeft’. Met voldoening constateert hij dat de oppositie
beperkt is tot ‘den geachten afgevaardigde uit Zwolle en zijne twee vrienden’.251 Thorbecke
‘vergeet’ Van Goltstein maar hij doet hiermee wel een poging om Van Hall strategisch los te
weken van Groen.
Het onderwijs blijft de gemoederen heftig beroeren. Dat ligt deze keer minder aan Groen
die het opzettelijk uitblijven van de onderwijswet nadrukkelijk maar niet zonder humor
benoemt.252 Het zijn Van Dam van Isselt en Van Zuylen van Nijevelt die alle registers van hun
afkeer van het antirevolutionaire gedachtegoed opentrekken. Van Dam veroordeelt in harde
woorden de orthodoxe geloofsovertuiging waar Groen ruimte voor vraagt. Het is ‘de leer van
de verdorvenheid en de wedergeboorte, de leer van het uitverkorenschap en der
verworpenheid’, die onderscheid maakt tussen ‘degenen die verdorven zijn (…) en tusschen
degenen die van de verdorvenheid vrij zijn, dus op eene zalige toekomst mogen hopen’. Van
Dam is ervan overtuigd dat ‘waar zóó de liefde verbannen wordt, bestaat (...) het Christendom
niet’.253 Van Zuylen van Nijevelt trekt Groens loyaliteit aan de herziene grondwet openlijk in
twijfel. De antirevolutionairen zijn er alleen maar op uit ‘om een enkel geliefkoosd denkbeeld
door te drijven’. Die partij is een vijfde colonne die zich van het onderwijs meester wil maken
‘om al het andere wat bij de grondwets-herziening tot stand kwam, onschadelijk te maken’.254
Groen krijgt alleen voorzichtige steun van de rooms-katholieken. Borret, die zich eerder
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Ibidem, 279.
Ibidem, 3043. Thorbecke is niet mals in zijn typering. Hij signaleert slechts dat ‘de geachte spreker uit de
residentie’ heel kwistig de tijd genomen heeft om ‘politische beschouwingen’ te houden. ‘Mij is althans geen ander
redenaar, hetzij van deze Vergadering, hetzij van de Kamer onder de vorige Grondwet, bekend, die voor zijne
medeleden zoo rijk, zoo vrijgevig is geweest in politische beschouwingen, in politische leeringen, als die geachte
Spreker’.
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Zo komt Groen tot een vergelijking die Thorbecke met verbazing aangehoord zal hebben. Net zoals de prinses in
1001 Nacht het ene verhaal na het andere verzint om haar weinig benijdenswaardige lot te ontlopen, zo dreigt ‘de
Nederlandsche wetgeving (...) met een bundelke van 1001 wetten [te] worden verrijkt’ om de wet op het onderwijs te
ontwijken. Ibidem, 335.
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De tegenstelling tussen de antirevolutionairen en de Kamermeerderheid is sinds het aantreden van Groen van
Prinsterer nog niet zo scherp onder woorden gebracht als nu door Van Dam van Isselt die zich de ‘strafpredicatie’ van
9 november nog goed heugt. Hij heeft zich als spreker ingeschreven toen hij zag dat Groen dat ook gedaan had.
Ibidem, 295-296.
254
Ibidem, 337-339.
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buiten de discussie heeft gehouden, voelt zich nu verplicht ‘die [aangevoerde] wenschen en
die klagten met een enkel kort en bescheiden, maar tevens ernstig en gemoedelijk woord te
ondersteunen’.255
Thorbecke ziet de rooms-katholieke toenaderingspoging in de richting van Groen met lede
ogen aan. Hij wil die graag voorkomen en daarom toont hij in zijn antwoord omstandig begrip
voor hun hoop op een spoedige onderwijswet. Hij excuseert zich opnieuw door te wijzen op al
het werk dat op afdoening wacht.256 Dat begrip heeft hij niet voor Groen wiens optreden hij
afschildert als ongefundeerd, inefficiënt en in strijd met de geschiedenis.257 Het is een
bijzonder effectieve aanpak die de antirevolutionairen marginaliseert en de liberale
meerderheid nog meer stimuleert tot, in veel gevallen, onheuse en onjuiste aanvallen op
Groen. Het gaat ten koste van de kwaliteit van het parlementaire debat dat juist door deze
twee kopstukken regelmatig op hoog niveau gevoerd is.
Thorbecke geeft blijk van zijn niveau en zijn gezag als de opheffing van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten onderwerp van
een forse discussie is.258 Het Instituut was in de ogen van Thorbecke vooral een weinig
productieve en op status gerichte instelling die voortdurende probeerde om, met steun van het
hof, de bezuinigingen op de overheidssubsidie ongedaan te maken. Bij KB van 26 oktober
1851 heft Thorbecke het Instituut met ingang van 1 januari op en vervangt het door de
Koninklijke Akademie van Wetenschap die alleen uit de afdelingen Wis- en Natuurkunde zal
bestaan. Een storm van protest is het gevolg: brochures, een open brief en verbolgen
verdedigers in de Tweede Kamer die proberen het tij te keren. Volstrekt tevergeefs. Al nemen
Groen, Van Goltstein en zelfs Van Dam van Isselt het op voor het eerbiedwaardige Instituut,
Thorbecke is geen moment onder de indruk. Zakelijk weerlegt hij de argumenten en leest
daarbij de leden van het Instituut ondubbelzinnig de les.259 Zijn gezag blijkt uit de
onvoorwaardelijke steun van zijn achterban. Volgens Van Höevell, zelf correspondent van het
Instituut, blijven de verdiensten ver achter bij de particuliere instellingen en Sloet tot Oldhuis
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Ibidem, 352-353.
Dat heeft Thorbecke al eerder in het debat op een ongebruikelijke manier gedaan in een reactie op Van Voorst.
‘Spreek ik een geneesheer: het voornaamste, het dringendste is de medische wetgeving; een ingenieur, een lid van
een dijk- of polderbestuur: de Staat kan niet behouden blijven, zoo er geene wet op den Waterstaat is; iemand van
het leger of een officier van de schutterij: niets is dringender dan eene wet op de nationale militie of op de
schutterijen; wordt er gewaagd van de maten en gewigten: er is eene volkomen verwarring, zonder wet niet te
herstellen, en dit moet ten spoedigste geschieden. Zoo stuit ik overal op leemten, die ik hoop aan te vullen, maar niet
alle te gelijk, binnen een korten tijd, kan wegnemen’. Ibidem, 3201. Zie ook: Turpijn, ‘Onder ministers’, 193 e.v..
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Thorbeck weerlegt vooral de suggestie dat hij een onderwijswet te ingewikkeld zou vinden. ‘Bijzonder moeijelijk
noem ik de wet, die het bestuur van den Waterstaat zal moeten regelen; ook de wet op het armbestuur, wegens de
vooroordeelen waarmede men te dezen aanzien zal te strijden hebben. De wet op het onderwijs echter herinner ik mij
niet onder de bovenal moeijelijke ontwerpen te hebben geteld’. Thorbecke ontkent hiermee de waarschijnlijkheid dat
deze wet voor veel verdeeldheid zal zorgen in zijn achterban die voor een niet onbelangrijk deel weinig moet hebben
van de vrijheid van onderwijs. Handelingen 1851-1852, 3585.
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Het Instituut, opgericht in 1808, bestond uit vier Klassen, voor de wetenschappen, de dichtkunst, de
welsprekendheid en de schone kunsten. Aerts, Thorbecke wil het, 470-476, is heel informatief over de verhouding
tussen Thorbecke en het Instituut.
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Volgens de minister ‘kan het niet twijfelachtig zijn, dat die vergadering zich tot eene uiterste gevoeligheid heeft
laten verleiden, en dat zij, door dat gevoel al hooger en hooger te laten klimmen, en de uitdrukking daarvan al meer
en meer te versterken, het Gouvernement wilde dwingen’ terug te komen op zijn plannen. Handelingen 1851-1852,
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maakt zelfs een draai van 180 graden door te erkennen dat hij vorig jaar voor verhoging van
de subsidie heeft gestemd en nu akkoord gaat met de opheffing. Het artikel krijgt een
meerderheid van 45 tegen 17 stemmen.260 Uiteindelijk stemmen alleen Groen, Mackay en Van
Lynden tegen de volledige begroting.
De behandeling van de begroting van Hervormde en andere Erediensten op 3 december
1851 wordt overschaduwd door de staatsgreep van de Franse president Louis Napoleon. Van
Hall roept, naar analogie van de situatie in 1848, de Kamer op tot ‘eene eenparige en spoedige
aanneming van al de hoofdstukken der begrooting’.261 Het heeft geen merkbaar effect, want
Van Lynden herhaalt zonder enige waarneembare haast zijn bezwaren tegen dit hoofdstuk. Na
aanvaarding met 54 tegen 6 stemmen neemt de Kamer eveneens de begroting van RoomsKatholieke Eredienst zonder beraadslaging met 59 tegen 2 stemmen aan.
De debatten over de hoofdstukken IXA, Nationale Schuld, IXB, Financiën en X, Oorlog
verlopen probleemloos, al weet Zijlker Van Spengler opnieuw uit de tent te lokken met
pakkende vergelijkingen die de minister mateloos irriteren.262
De driedaagse algemene beraadslaging over hoofdstuk XI, Koloniën levert veel meer
vuurwerk op. Er is opvallend veel aandacht voor de schaduwkanten van het Cultuurstelsel die
in de plaats komt van de discussie over het autocratische beheer en de transparante financiële
verantwoording. Het bezit van koloniën staat geen moment ter discussie, evenmin de vraag of
dit bezit geld moet opbrengen. Niemand minder dan Van Höevell, die gewend is om in lange
toespraken de minister van Koloniën scherp te kritiseren, treedt op als advocaat voor het
Cultuurstelsel. ‘Het is gegrond op eene juiste kennis van het karakter der bevolking’ en van de
‘toestand der maatschappij, waarin [de Javaan] leeft, en die hem grootendeels van het genot
der vruchten van zijnen arbeid berooft’. Van den Bosch begreep dat en heeft op grond daarvan
‘op Java algemeen een stelsel ingevoerd, waardoor de Javaan verpligt is, om op een gedeelte
zijner velden producten voor de Europesche markt, koffij, suikerriet, indigo enz. te
verbouwen, en deze aan het Gouvernement tegen eene billijke betaling te leveren. Niemand
kan dat stelsel, zoo als het daar ligt, meer toejuichen dan ik’.
Van Höevell fulmineert echter tegen de manier waarop het uitgevoerd wordt, waardoor ‘alle
schilderingen die hier in deze Kamer zijn opgehangen, (...) al die taferelen van hongersnood,
ellende, verarming, epidemien, ontvolking dit alles is waarheid en niet overdreven’. Het
260

Hiermee jaagt Thorbecke volgens Aerts, Thorbecke wil het, 476, een belangrijk deel van de wetenschappelijk en
literaire elite tegen zich in het harnas. Aerts veronderstelt, net als prins Frederik toentertijd, dat ‘de oppositie van dit
machtscircuit kon hem nog eens gaan opbreken’. Dit is niet helemaal juist. Deze circuits zijn nooit belangrijk geweest
voor Thorbecke. Zijn machtsbasis zijn de kiezers en daarmee de Kamermeerderheid. Over die steun bestaat bij
Thorbecke niet de minste twijfel. Als Groen tijdens de algemene beraadslaging een afnemende steun suggereert ‘bij
het verstandige deel der natie’, antwoordt Thorbecke ‘dat, als daar ook maar enigszins sprake van is hij het zijn pligt
[acht] aanstonds den Koning te verzoeken mij te ontheffen’. Handelingen 1851-1852, 1861.
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Ibidem, 382.
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Zijlker schildert het verschil tussen een arbeider en soldaat zo: ‘In het dorp A was er een man die spitte en het land
bebouwde: het was een arbeider; in de garnizoens-plaats maakt hij hoofd regts en hoofd links; het is een soldaat’.
Volgens Van Spengler is dergelijke beeldspraak krenkend voor het leger. Ibidem, 428.
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brengt de spreker tot de vraag of het stelsel ‘onmiddellijk [moet] worden afgebroken en
vernietigd? Ik antwoord volmondig: neen!’263 Het komt bij Van Höevell aan op het zuiveren
van het stelsel van overdrijving en uitbuiting, het verbeteren van het bestuur en vooral het
bevorderen en aanmoedigen ‘van de particuliere krachten op Java’. Het Cultuurstelsel mag
geen eindstation zijn, maar een ‘middel om tot vrijheid van cultuur en vrijheid van arbeid op
Java te geraken’.264 Het vertrouwen op het particulier initiatief als remedie tegen vrijwel alle
kwalen is even ontwapenend als ongefundeerd. Sloet tot Oldhuis, de liberale en erkende
economische ‘specialiteit’ in de Kamer, is ervan overtuigd ‘dat het particulier landbezit de
eenige haven is, waarin het Cultuurstelsel zal kunnen gestevend worden’.265
Voordat deze specialisten deze oplossingen aanreiken, zijn de gevolgen van het
Cultuurstelsel in de zwartste kleuren geschilderd door de antirevolutionair Mackay en de
liberaal Westerhoff, twee nieuwelingen op dit terrein uit tegenovergestelde stromingen. Het
aardige is dat zij beiden gebruik maken van publicaties van deskundigen die voor iedereen
toegankelijk zijn.266
Stolte, die van 1820 tot 1848 in Nederlands-Indië heeft gewerkt, en Baud, oud-minister van
Koloniën, verdedigen het stelsel maar met de opmerkelijke erkenning dat ‘voorzigtige
zuivering [nodig is]; op den voorgrond stellende, dat de dwang, die de kwade zijde van het
stelsel uitmaakt (...) niet te vermijden is’. Zolang ‘het moederland behoefte heeft aan
aanzienlijke remises, is de verlating van het bestaande stelsel ondoenlijk’.267 De begroting
loopt ondanks de kritische geluiden geen gevaar; de Kamer aanvaardt die met 46 tegen 17
stemmen. Het is een van de betere debatten tijdens deze begrotingsronde met bekende
sprekers en een opmerkelijke accentverschuiving. Alle aandacht is uitgegaan naar de evidente
nadelen van het Cultuurstelsel zonder één woord over het beheer en de verantwoording.
Ondanks een vernieuwde grondwet, heel veel nieuwe leden, een andere toon en grotere
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Vindplaats van de tot nu toe aangehaalde citaten is Ibidem, 462. Zie ook: Van’t Veer, ‘Van Höevell’, 135; De
Jong, De waaier van het fortuin, 219; Fasseur, Kultuurstelsel, 81. Van Goor, De Nederlandse koloniën, 228, besteedt
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264
Handelingen 1851-1852, 463. Minister Pahud laat de gelegenheid om Van Höevell in te lijven niet voorbijgaan:
‘Ik heb met veel genoegen uit de rede van den geachten spreker uit Almelo (den heer van Hoëvell) gehoord, dat hij
wel zuivering, verbetering van dat stelsel verlangt, maar dat ik omtrent het beginsel in hem een bondgenoot heb
gevonden, dien ik waarlijk niet zou hebben verwacht’. Ibidem, 466. Zie ook: De Jong, Van batig slot naar ereschuld,
31; Van der Velde, Een Indische liefde, 148-149; Coster, Baron op klompen, 318.
265
Handelingen 1851-1852, 447.
266
Op een gegeven moment bespreekt Westerhoff de afpersing van de Javanen door de Chinezen. De gegevens heeft
hij ‘uit het Goudsche Kronijkske, kwaadaardige voorstander van het behoud, en groot vijand, zoowel van het
Christendom als van de zilveren munt op Java’. Ibidem, 441. Mackay en Westerhoff citeren verder onder anderen H.
van Blommestein, Java en de Javanen, Van den Bosch, de grondlegger van het Cultuurstelsel, de chef van de
geneeskundige dienst W. Bosch, De vermeerdering van Java’s bevolking beschouwd als de grootste bron van
rijkdom voor Nederland, C.Th. Elout, oud-commissaris-generaal van Nederlands-Indië en oud-minister van Marine
en Koloniën, H.W. Muntinghe, tot zijn dood 1827 hoge functionaris in Nederlands-Indië, J.W.H. Smissaert, oudresident van Bagelen, Een woord over de nota van den heer Sloet tot Oldhuis, W.L. de Sturler, Beschouwing van den
toestand der Indische bevolking, in verband met de belangen van moederland en koloniën, E. Selberg, aanhangsel bij
Over de verledenen en tegenwoordigen toestand van het eiland Java; J. van Swieten, gouverneur van Sumatra’s
westkunst en rapporten van verschillende oud-ministers van Koloniën. Zie ook: Fasseur over deze publicitaire
opleving in Kultuurstelsel, 79.
267
Uitspraak van Baud. Handelingen 1851-1852, 449.

386

Thorbecke aan het bewind

betrokkenheid is er niet veel veranderd. De regering kan onveranderd rekenen op een ruime
Kamermeerderheid.
Het debat over de wet op de Middelen heeft deze keer een extra dimensie omdat Van Bosse
zijn wetsontwerp om renten op kapitalen te belasten op 25 september 1851 ingediend heeft.
Die wet moet het mogelijk maken om de meest drukkende accijnzen af te schaffen of te
verlagen. Het debat wordt zo een onterechte maar ook onvermijdelijke eerste exercitie voor de
behandeling van het omstreden ontwerp. Het zijn bekende namen die de accijnzen met nog
grotere nadruk aanvallen. Ten Cate rekent de Kamer voor dat de accijns op het gemaal een
arbeidersgezin met een jaarinkomen van ƒ 200 maar liefst ƒ 30 kost.268 Tegenstanders prijzen
de bestaande financiële stabiliteit even hard als zij de voorgestelde belasting op renten
verafschuwen. Die is, volgens Van Akerlaken, ‘niet alleen (...) eene openbare krenking der
goede trouw, maar ook (...) eene openbare verkrachting van de Grondwet’.269 Daarmee zijn de
uiterste grenzen voor het komende debat getrokken. Na een langdurig discussie keurt de
Kamer de wet op de Middelen met 49 tegen 14 stemmen goed.
De regering loopt als geheel geen gevaar, maar van het gezag van Nedermeijer van
Rosenthal is weinig meer over. Ook voor de ministers Van Sonsbeeck en Van Spengler is de
steun vanuit de Kamer nog minder vanzelfsprekend geworden. Een opvallend detail uit het
debat zijn de excuses van Thorbecke voor uitblijvende wetgeving. Die kunnen niet verhullen
dat zijn legislatieve productie in deze zitting met een wet op de jacht en visserij heel
bescheiden zal blijven.
(2) Het reglement van orde en de aflossing van schuld
1851-1852 is, zoals gezegd, de zitting van Van Bosse en de Tweede Kamer. De Kamer gaat
door met haar zoektocht naar een betere organisatie van de werkzaamheden, vooral naar een
sneller én beter onderzoek van wetsontwerpen. Daar heeft de herziene grondwet niets aan
veranderd, niet aan de belangrijkste gebreken in het onderzoek en niet aan de alternatieven die
de revue passeren. De drie belangrijkste knelpunten die het nieuwe reglement moet oplossen,
zijn niet alleen het onderzoek van wetsontwerpen en het matig functionerende recht van
amendement, maar ook de nog steeds niet beantwoorde vraag of sluiting van de zitting de
stuiting betekent van alle lopende onderzoeken.270
Tijdens de zitting van 1851-1852 heeft een commissie een herzien reglement van orde
voorbereid met als grootste verandering de invoering van het stelsel van zelfstandige
rapporteurs. Op voorstel van Lotsy is toen besloten tot een proefperiode van enkele maanden
268

Zijn medestanders zijn Hengst, Van der Heijde, De Poorter, Van der Veen, Zijlker, Reinders en, vanzelfsprekend,
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dat de rijken geen noemenswaardige belasting betalen, meer dan beu. Hij komt met de bekende voorbeelden: zij
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Amendementen zijn veelal persoonlijke initiatieven van een matige kwaliteit die niet in het stelsel van een ontwerp
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die voor het zomerreces van 1851 verlengd is. De zelfstandige rapporteurs waren al veel
langer omstreden; de ervaringen ermee hebben dat niet verminderd. Veel Kamerleden hebben
er grote moeite mee dat de rapporteurs in hun naam onderhandelen met de regering. Een
tweede bezwaar is de vertraging van de debatten.271 Het grootste probleem is echter de
voortdurende verdeeldheid binnen de verschillende commissies van rapporteurs die bij
belangrijke debatten niet in staat zijn een unaniem standpunt in te nemen en te verdedigen.
Een voorbeeld dat nog aan de orde komt, is de jachtwet. De verschillen van inzicht binnen de
commissie zijn toen plenair ‘uitgevochten’.272 Tijdens de proefperiode heeft Van Dam van
Isselt herhaaldelijk zijn ongenoegen laten blijken en aangedrongen op beëindiging van de
proef. Een voorstel van Huguenin van 29 september 1851 om direct met de zelfstandige
rapporteurs te stoppen, redt het nog niet maar na de zoveelste blijk van verdeeldheid binnen
de commissie is op 16 februari 1852 het stelsel niet meer te redden.
Van Dam van Isselt en Sloet tot Oldhuis dienen op die datum het voorstel in om de proef
met het nieuwe reglement voort te zetten maar dan zonder de zelfstandige rapporteurs. Tijdens
het debat blijkt waar het allemaal aan hapert. Volgens Storm van ’s-Gravesande is de opkomst
tijdens de afdelingsvergaderingen slecht en zij die er wel zijn ‘hebben dan zelfs nog niet eens
altijd rapporteurs gekozen in den geest der meerderheid’.273 Het probleem is dat die spijbelaars
naderhand in de openbare vergadering komen om daar hun onafhankelijke stem uit te brengen.
Pijnlijker is de constatering dat de tegenstanders, ‘hoezeer tot algemeene rapporteurs gekozen,
in plaats van de stukken zelf te stellen, dat werk overgedragen aan den heer Griffier, die aldus
met bezigheden overstelpt werd; van daar eene vertraging, die niet te vermijden was’.274 Het
voorstel van Van Dam en Sloet haalt het niet; wel dat van Poortman die het integrale
ontwerpreglement alsnog door de afdelingen wil laten onderzoeken, ‘zoo als reeds van den
beginne af had behooren te geschieden’.275 Daarmee treedt het oude reglement weer in
werking en komt er een abrupt einde aan een opmerkelijke proef.276
Op 4 mei ligt het ontwerpreglement, inclusief het verslag van de commissie van
rapporteurs, ter tafel. Het heeft, na de verwijdering van de zelfstandige rapporteurs, niet veel
meer om het lijf, zodat de Kamer afziet van een algemene beraadslaging.277 Ten aanzien van
de commissie van rapporteurs besluit de Kamer dat zij het voorlopig verslag en het verslag
over het overleg met de regering met de eventuele aanpassingen ontvangt. Het eindverslag
bevat verder nog het oordeel van de commissie en de eventuele voorstellen voor verbetering
271
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van het wetsontwerp. Het verplichte advies over aanneming of verwerping vervalt en de
commissie van rapporteurs krijgt geen rol tijdens de plenaire behandeling. Kortom: de Kamer
wordt eerder geïnformeerd en er komt een eind aan het verdeelde optreden van de commissie
in de openbare beraadslaging.278 Minister Thorbecke probeert nadrukkelijk de zelfstandige
rapporteurs te redden. Tevergeefs, zij verdwijnen zonder hoofdelijke stemming van het toneel.
De procedure rond het recht van amendement verandert niet, ondanks de voorgestelde
strengere eisen. Volgens Dullert doet de Kamer steeds meer ervaring op, zodat het kan blijven
bij de bestaande eis dat een amendement de steun van vijf leden behoeft om in behandeling te
komen. Het recht van individuele leden om voorstellen te doen, wordt wel beperkt. Mackay
wil de vereiste prise en considération, het besluit van de afdelingen of ‘het voorstel al dan niet
een onderwerp van nader onderzoek zal uitmaken’, laten vervallen maar daar wil de Kamer
niet aan. Het is ‘een middel in de hand der Kamer, om te waken voor hare onafhankelijkheid
en vrijheid, tegenover de pogingen van een gedeelte harer leden’.279 De boodschap is helder:
de antirevolutionairen hoeven niet te rekenen op welwillendheid als zij met onderwijsvoorstellen komen. Een versoepeling van de sluiting-is-stuitingregel, zoals Groen die
voorstelt, haalt het niet. De commissie én Thorbecke zijn tegen en dat is ook dit keer opnieuw
een onneembare horde voor Groen.
De stemming over het integrale ontwerpreglement is duidelijk: alleen Van Eck en Mackay
stemmen tegen. De Tweede Kamer heeft, door schade en schande wijs geworden, niet alleen
haar werkwijze, maar ook haar grondwettige samenwerking met de regering hervonden. Die
verschillen niet zo veel van de gang van zaken voor 1848, vanzelfsprekend met uitzondering
van het recht van amendement. De beslissing om de procedure, tegen het advies van de
commissie in, niet te veranderen, is een nieuwe onderstreping van de individuele
onafhankelijkheid van de Kamerleden. Dit zelfbewustzijn is een van de belangrijkste
kenmerken van de Kamer voor en na 1848.
De constatering van Dullert dat de Kamer gaandeweg het recht van amendement in de vingers
krijgt, ervaart Van Bosse aan den lijve tijdens het debat op 7 en 9 februari 1852 over de
amortisatie van schuld over 1851.280 Deze debatten kennen een vast verloop: er is een
overschot, dit keer ƒ 3,2 miljoen uit de verkoop van staatsdomeinen, dat de regering wil
gebruiken om de staatsschuld af te lossen. Er komen twee serieuze alternatieven aan bod. Het
eerste is de vermindering van hoogrentende dan wel laagrentende schuld, eventueel aangevuld
met een conversie van bestaande schulden. Het tweede alternatief met overtuigde aanhangers
uit liberale kring en de voormalige financiële oppositie, is de aflossing van een deel van de
schuld aan de Handel-Maatschappij om (gedeeltelijk) uit de wurggreep van de maatschappij te
komen. Deze optie is altijd kansloos geweest, aangezien minister Van Bosse niets ziet in een
gedeeltelijke aflossing die de consignatieverplichting, het alleenrecht van de HandelMaatschappij voor het transport en afzet van de Indische producten, niet vermindert.
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De Man, groot voorvechter van die aflossing, pakt het dit jaar beter aan. Hij heeft een
amendement voorbereid met Dullert, De Fremery, Van Höevell, Van der Linden en Poortman,
waarmee de steun van de liberale meerderheid waarschijnlijk wordt. Van Bosse laat zich niet
tot een zinloze discussie verlokken over het consignatiecontract. Hij heeft één krachtig
argument tegen het amendement: het is ‘een finantiele misslag’ omdat de besparing veel
‘geringer zal zijn, dan de besparing, die men verkrijgt door gevolg te geven aan het voorstel
der Regering’.281 Tot zijn verrassing neemt de Kamer het amendement van De Man cum suis
aan met 38 stemmen voor en 27 tegen en wat later het ontwerp met 43 tegen 23 stemmen. Na
het aangenomen amendement kunnen de liberalen deze keer wel voorstemmen, in tegenstelling tot de conservatieve oppositie die tegenstemt.282
Het is een van de betere debatten uit deze zitting, waarin vooral door prominenten zakelijk
en op niveau gediscussieerd is. De verrassing is het aangenomen amendement dat door De
Man niet alleen goed is voorbereid, maar waarvoor hij heel bekwaam een meerderheid
georganiseerd heeft.
(3)

Een brug te ver: de belasting op renten van kapitalen; partiële verbetering van
accijnswetten
Nu de overheidsfinanciën in rustiger vaarwater zijn gekomen, is het volgens Van Bosse de
hoogste tijd om het belastingstelsel voorzichtig te moderniseren. De jaarlijkse behandeling
van de wet op de Middelen levert steeds weer een staalkaart op aan bezwaren tegen de
onmisbare accijnzen op de eerste levensbehoeften die vooral zwaar op de mindere klassen
drukken. Modernisering betekent meer directe belastingen en dat is in het verleden een vrijwel
onbegaanbare weg gebleken.283 Desondanks is Van Bosse overtuigd van de noodzaak om de
ontbrekende schakel in het stelsel van directe belastingen in te voegen. De grondbezitters
betalen de grondbelasting, de neringdoenden zijn onderworpen aan het patent en de
‘kapitalisten’, die een inkomen hebben uit de opbrengsten uit leningen en beleggingen, gaan
vrijuit.284 De nieuwe belasting op renten van kapitalen maakt een eind aan het niet te
verdedigen privilege van deze laatste groep. Van Bosse pakt het heel voorzichtig aan: hij stelt
(uiteindelijk) een belasting voor van 3% op renten uit kapitalen die ƒ 1,75 miljoen op zal
brengen. Met de opbrengst wil hij de afschaffing van de accijns op de brandstof financieren.285
Het onderzoek in de afdelingen belooft niet veel goeds. Een zware commissie van
rapporteurs die bestaat uit Van Hall, Dirks, Storm van ’s-Gravesande (tegen het ontwerp) en
281
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Blussé en Van Zuylen van Nijevelt (voor), lukt het niet om met een eensluidend advies te
komen.286 Het ‘voordeel’ van de verdeeldheid is dat zowel Van Hall als Van Zuylen van
Nijevelt tijdens het debat van 8 tot 13 maart 1852 hun uiterste best doen om de Kamer van
hun gelijk te overtuigen. De lengte van de algemene beraadslaging en de ijver van de
voorstanders is evenmin een gunstig signaal voor de minister. Hoe langer die beraadslaging
duurt, met drie en een halve dag is dat heel lang, hoe meer omstreden het ontwerp is.
Hetzelfde geldt voor het aantal sprekers vóór een ontwerp. Als zij in grote getale het woord
voeren, zijn de tegenstanders in de meerderheid.
De bezwaren zijn talrijk en divers. De nieuwe belasting is in strijd met de grondwet, zij
schokt het vertrouwen van de beleggers en zij treft de middenstand die de schamele
spaarcenten belegt in de staatsschuld. Een groot, steeds terugkerend bezwaar is dat zij de
kapitaalbezitters verplicht om hun vermogens open te leggen, terwijl, volgens Van Goltstein,
het huidige stelsel ‘al vrij wel strekt om het resultaat te bereiken, dat ieder zoveel mogelijk
opbrengt in evenredigheid van zijn vermogen’.287 Onuitroeibaar is het verhaal dat de rijken
door het betalen van de lonen een belangrijk deel van de accijnzen opbrengen.288
De onbetwiste aanvoerder van de tegenstanders is Van Hall die van alle Kamerleden de
langste rede houdt. Hij beschikt over een diepgaande kennis van het belastingstelsel, van de
gang van zaken in het laatste decennium en hij is overtuigd van de noodzaak de kapitaalbezitters te beschermen in hun eigen belang maar ook en vooral in het belang van de staat.
Van Hall neemt de tijd om de argumenten van de voorstanders gedetailleerd te weerleggen.
Jongstra krijgt te horen dat de rijke Noord-Hollanders veel meer betalen dan de door hem
genoemde ƒ 4000. Zij dragen bij aan de accijnzen op het personeel en in het patent en zij
betalen indirect de accijnzen op de eerste levensbehoeften van hun personeel.289 Van Zuylen
van Nijevelt, eveneens een prominente verdediger van het ontwerp, krijgt dezelfde,
badinerende bespreking te verduren. Van Hall wil niet ingaan op diens theorieën, ‘die, zoo als
hij zelf zeide, en ik stem dit toe, van nog al diepzinnigen aard waren. (Gelach.)’290 Hij
bagatelliseert Van Zuylens argument dat de overbevolking zorgt voor lage lonen en dat dus de
bijdrage van de rijken in de accijnzen in de praktijk heel erg tegenvalt.
Belangrijke verdedigers zijn De Man, Jongstra en Van Höevell. De Man spreekt uitvoerig
over het eerdere initiatief van Van der Heim uit 1843 in een poging om aan te tonen dat
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Op 17 februari is de proef met de zelfstandige rapporteurs beëindigd, maar niet voor de ontwerpen die al in
onderzoek waren.
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Handelingen 1851-1852, 865.
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Wintle noemt dit juist de ziekte van het systeem. De armere mensen betalen accijns over hun
levensbenodigdheden. Deze accijnsbetalingen stromen rechtstreeks door naar de rijkere elite in de vorm van rente
over de staatsleningen die zij volschreven hebben. Het belastingsysteem is daarmee volkomen inefficiënt.
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Jongstra laat zich echter niet zo eenvoudig de mond snoeren. Als hij veel later het woord krijgt, veroorlooft hij zich
‘eenige opmerkingen aan [z]ijn antwoord te laten voorafgaan’. Hij stelt dat het hele debat een tijdgebonden karakter
heeft . ‘Over honderd jaren, misschien reeds vroeger, zal men spotten met de redenen, welke thans nog voor het
behoud der in- en uitgaande regten en accijnsen worden aangevoerd’. Vervolgens verdedigt hij het ontwerp en
weerlegt de argumenten van Van Hall zodanig dat Jongstra zelf concludeert dat hij ‘de stellingen, bij mijne intrede
van de parlementaire loopbaan, in het midden gebragt en door den geachten spreker uit Amsterdam (den heer van
Hall) aangevallen en bestreden, tegen dien geachten spreker heb gehandhaafd’. Handelingen 1851-1852, 874-877.
290
Dit is een van de zeer weinige voorbeelden waarin de Handelingen de reactie van de Kamer weergeeft. Ibidem,
867.
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prominenten, ‘invloedrijke leden van de toenmalige Kamer en een groot deel van die Kamer
toen en later, voortdurend van oordeel zijn geweest, dat die wijze van heffing van de belasting
op de renten de eenige goede was’.291 Jongstra juicht de nieuwe wet toe als een eerste stap op
de weg naar afschaffing van alle accijnzen. Die verdwijning is onontkoombaar, al blijft het
zetten van de eerste stap een lastig probleem. Jongstra gaat uitvoerig in op bezwaren die hij
weerlegt en hij spreekt opnieuw zijn volste vertrouwen uit in de voorgestelde wet. Van
Höevell verliest zich niet in diepgravende analyses en uitvoerige berekeningen. Hij spreekt
zijn verbazing uit over de ‘vreesselijke benamingen’292 waarmee hij de wet heeft horen
bestempelen en hij vraagt zich af of bij de invoering van andere belastingen, zoals bij het
patent op de productie van bier, dezelfde terughoudendheid betracht is. Het antwoord is
‘Neen, men heeft hen van hunne vermoedelijke inkomsten eene belasting opgelegd; men heeft
naar hunne klagten niet gehoord; men heeft het gansche kapitaal (...) aan die belasting
onderworpen, terwijl dat der renteniers vrij bleef’.293 De nieuwe belasting is, kortom, het
herstel van groot onrecht.
Minister Van Bosse verdedigt zijn ontwerp in een voor hem ongebruikelijke rede. Hij
onderbreekt zijn betoog regelmatig door op een licht verwijtende toon in te gaan op detailopmerkingen van Kamerleden. De Kamer is ‘eensgezind (...) om te klagen’ maar die eenheid
is ver te zoeken als het gaat om ‘eenige verbeteringen in het bestaande belastingstelsel te
brengen’.294 Ondanks dat is de minister in zijn consciëntieuze weerlegging van de bezwaren
bewonderenswaardig beleefd en beheerst. Het baat hem niet. De Kamer verwerpt artikel 3 dat
de renten vaststelt waarover de nieuwe belasting geheven wordt, met 29 stemmen voor en 35
tegen.295 Daarop trekt minister Van Bosse het ontwerp in, evenals die tot afschaffing van de
accijns op de brandstoffen.296
De Tweede Kamer is, zoals Jongstra het uitdrukt, in meerderheid nog niet toe aan de
invoering van deze directe belasting. Als er al een grens te trekken is tussen liberaal, midden
en conservatief, dan verschuift die aanzienlijk ten gunste van de conservatieven. De Man slaat
de spijker op de kop: ‘Het toenmalige Gouvernement en de toenmalige Kamer werden
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Ibidem, 844. Van Hall straft een fout in het verhaal van De Man hardhandig af door hem het verslag over die
vergadering toe te reiken. Ibidem, 855.
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‘Ik heb het hooren noemen: ongrondwettig, niet doeltreffend, omdat de opbrengst luttel zal wezen, hoogst
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vijf epitheta, allen beginnende met eene alpha privans, aan de wet hooren geven; ik heb een mijner meest geachte
vrienden [Sloet tot Oldhuis] haar hooren brandmerken als “lex Proudhon”.’ Ibidem, 887.
293
Ibidem, 888.
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Ibidem, 888.
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De voorstemmers zijn, op volgorde van de stemanalyse, Westerhoff, Van der Heijde, Van Höevell, Ter Bruggen
Hugenholtz, Jongstra, Blaupot ten Cate, Van der Linden, Metman, Hengst, Zijlker, Huguenin, Reinders, Van der
Veen, De Man, Van Zuijlen van Nyevelt, Dullert, Dommer van Poldersveldt, De Poorter, Bots, Luijben, De Lom de
Berg, Van Wylick, Van Eck, De Fremery, Meeussen, Van Nispen van Sevenaer, Jespers, De Limpens en Blussé. Uit
de eerste 25 leden ontbreken naast het corpus alienum Van Hall alleen Sloet tot Oldhuis, De Moraaz, Storm,
Poortman en Gouverneur. Onder Gouverneur volgen, met uitzondering van De Fremery, alleen nog maar roomskatholieke voorstemmers.
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Smit vergist zich in Omwille der billijkheid, 83. Zij schrijft daar dat de Tweede Kamer de rentewet met die
stemverhouding afstemt. Door de intrekking is het zover niet gekomen.
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beschouwd te zijn behoudend , (...) even als de tegenwoordige Kamer behoudend mag
heeten’, onder het mom van de bescherming van eerlijkheid en goede trouw der natie.297
Er rest ten aanzien van de belastingen niets anders dan, in de woorden van minister Van
Bosse, hervorming op onderdelen, ‘de verplaatsing van eenige bezwaren van den een op den
ander’.298 De Kamer aanvaardt eind maart en begin april 1852 achtereenvolgens verbeteringen
in het zegelrecht, het recht op patent en de accijnzen op binnenlands gedistilleerd, het zout en
de suiker. De afschaffing van de accijns op de schapen, de lammeren, de varkens en de
speenvarkens, de laatste belastingwet, is de toegift, het doekje voor het bloeden.
De Tweede Kamer voert al die beraadslagingen met grote ijver en precisie, waarbij zij elke
stelseldiscussie zorgvuldig vermijdt. Er is wel kritiek op rigoureuze voorstellen van de
minister om ontduiking te weren, maar het besef verantwoordelijk te zijn voor de handhaving
en uitbreiding van al die onaangename en belemmerende bepalingen ontbreekt in de vele
toespraken. Dit steekt heel erg af bij de jaarlijkse rituele veroordeling van het belastingstelsel
tijdens de behandeling van de wet op de Middelen.
Op 18 maart 1852 behandelt de Kamer het ontwerp ‘tot wijziging en aanvulling der wet op
het zegelregt van 3 oktober 1843’. Die wet regelt de belasting op papier bestemd voor
officiële documenten, advertenties en gedrukte stukken. De minister erkent dat, ‘indien eenige
belasting, ik durf zeggen op eene schandelijke wijze ontdoken wordt, dan is het die op het
zegelregt’.299 Het ontwerp stelt draconische maatregelen voor om ontduiking tegen te gaan. Na
een aanpassing van artikel 1 en een verruiming van artikel 6 keurt de Kamer het ontwerp met
48 tegen 7 stemmen goed.300
Op 19 maart 1852 gaat de Kamer tegen heug en meug akkoord met de wijziging en
aanvulling op het recht van patent. De minister is er zich terdege van bewust ‘dat de
patent-wet van alle onze belasting-wetten ongetwijfeld de slechtste is, en dat zeer vele van de
gebreken, die in deze Vergadering omtrent die wet zijn opgenoemd, haar inderdaad
aankleven’.301 De discussie gaat hoofdzakelijk over één onderwerp, de voorgestelde ontheffing
van het recht voor binnenschippers. Vooral Storm van ’s-Gravesande keert zich tegen deze
‘zeer groote onregtvaardigheid’.302 Minister Van Bosse toont echter aan het een correctie is op
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Handelingen 1851-1852, 844.
Hoffmann citeert een krant van 28 maart 1852, waarin de verbeterde belastingwetten ‘formaliteiten en commiesen
verplaatsen van het eene deel van het land naar het andere, (...) den bal werpen van het noorden naar het zuiden en
van het zuiden naar het noorden, eene voortreffelijke wijze van regeren!’ genoemd wordt. Ibidem, 995.
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De boekwinkels spelen hier handig op in. In de grote steden kan ‘men (...) in bijna iederen boekwinkel ongezegeld
papier voor contracten aan zegel onderworpen (...) koopen, voorzien van eene gedrukte clausule, inhoudende dat
partijen zich verbinden om die contracten in geval van nood, zoo zij in regten overgelegd moeten worden, op zegel te
zullen overschrijven’. Ibidem, 919.
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Bachiene stelt voor om een vermindering van het zegelrecht voor meer kranten te laten gelden. Van Bosse heeft
hier geen bezwaar tegen.
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Ibidem, 927. De patentbelasting is een belasting op de uitoefening van ‘handel, beroep, bedrijf, handwerk en
nering’ op basis van de winst ‘in verband gebragt met het meerder of minder nut, hetwelk elk bedrijf sticht’. Viersen,
Mr. P.P. van Bosse, 227. Het patent is feitelijk een toestemming om een bedrijf te mogen voeren. Het moest jaarlijks
bij het gemeentebestuur aangevraagd en betaald worden. De belasting geldt als een grote rem op de bedrijvigheid.
Van Höevell verwees naar deze belasting in zijn pleidooi voor invoering van de belasting op inkomsten uit renten.
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Handelingen 1851-1852, 926.
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‘eene schreeuwende onregtvaardigheid’ sinds 1823. Er klinkt nog wel enig gemor maar
uiteindelijk stemmen 45 leden voor en 11 tegen het ontwerp.303
Dezelfde dag bespreekt de Kamer de beëindiging van vrijwel alle vrijdom van accijns op
het binnenlands gedistilleerd. Vrijdom werd genoten door bedrijfstakken die gedistilleerd
gebruiken als grondstof voor andere producten. De praktijk wijst uit dat die halffabrikaten op
grote schaal gebruikt worden om er accijnsvrije sterke drank van te maken. Alleen
azijnmakerijen en onderwijsinstellingen houden recht op vrijstelling. De commissie van
rapporteurs adviseert verdeeld, net als bij de eerdere ontwerpen, maar dat staat aanvaarding
van het ontwerp met 42 tegen 12 stemmen niet in de weg.
De beraadslaging over het ontwerp tot verbetering van de accijns op het zout op maandag
22 maart 1852 heeft veel meer voeten in de aarde. Het is, met de accijns op de suiker, een
hoeksteen in het stelsel van indirecte belastingen omdat beide accijnzen elk meer dan ƒ 2
miljoen per jaar opbrengen. Opnieuw is de bestrijding van ontduiking en smokkel het
hoofddoel.304
Een allerlaatste wijziging door de minister is voor Jongstra en anderen de aanleiding om te
vragen om uitstel van de behandeling. Hoffmann en Van Dam van Isselt gaan nog verder met
hun voorstel om een enquête in te stellen over deze belasting. Ze willen tijd winnen voor een
ingrijpende verandering van de zoutaccijns. Hoffmann en Van Dam willen een overgang naar
het Belgische systeem, met de belasting die bij inslag (bij winning of invoer) geheven wordt
in plaats van op latere momenten. Na een uitvoerige discussie wordt het enquêteverzoek
afgeserveerd naar de afdelingen en debatteert de Kamer op 27 maart over het wetsontwerp. De
voorgestelde bepalingen tegen ‘geheele corpsen groote en kleine smokkelaren met hunne
handlangers’305 zijn zo ingrijpend dat de discussie over de enquête en de Belgische manier van
inning toch weer oplaait. Uiteindelijk stemmen 43 Kamerleden voor en 12 tegen het ontwerp.
Op 1 april debatteert de Kamer over de tweede hoeksteen, de accijns op de suiker. Bij deze
accijns compliceren grote, tegengestelde belangen de discussie. Het gaat om Indische
rietsuiker tegenover de zwaar beschermde bietsuikerteelt en om vier grote tegenover talloze
kleine raffinadeurs. Van Bosse stelt voor om het prelevement, de heffing van 5% op de
totaalrekeningen van de raffinadeurs, te vervangen door een jaarlijkse inning van een (hoger)
totaalbedrag, om te slaan over de raffinadeurs. Baud, Hoffmann en Poortman verzetten zich
tegen de jaarlijkse inning omdat zij nadelige schokken voorzien die vooral de kleinere
ondernemers zullen treffen. Het amendement van Poortman om het prelevement te
handhaven, redt het door een toegeeflijke bestrijding van de minister. De wet krijgt zelfs een
unanieme meerderheid.
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De Poorter zorgt bijna nog voor een kink in de kabel als hij in een amendement de advocaten onder het recht van
patent wil brengen. Na een flinke discussie verwerpt de Kamer het voorstel met een nipte meerderheid van 26
stemmen voor en 27 tegen. Ibidem, 931.
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Gevers van Endegeest rekent voor dat de belasting zonder smokkel en ontduiking ƒ 2,7 miljoen op kan brengen in
plaats van de ruim ƒ 2 miljoen die zij nu oplevert. Minister Van Bosse voegt daar later aan toe dat de ontduiking zo
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en 941.
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Uitspraak van Ter Bruggen Hugenholtz. Ibidem, 988.
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Het laatste wetsontwerp tot afschaffing van ‘de accijns op de schapen, de lammeren, de
varkens en de speenvarkens’ heeft een voorgeschiedenis. De Fremery heeft tijdens de
behandeling van de wet op de Middelen tevergeefs voorgesteld om deze accijns voor 1852 op
te schorten. Hij liet het er niet bij laten zitten en samen met negen anderen heeft hij op 19
december 1851 een initiatiefwet ingediend ter afschaffing van de accijns. Dit wetsvoorstel, dat
ook op de agenda staat, trekt De Fremery staande de vergadering in omdat het ontwerp van de
minister nagenoeg gelijk is aan het zijne. Het kost een aantal Kamerleden (conservatieven én
liberalen) de grootste moeite om tot de bijzonder gewenste afschaffing van deze belasting te
kunnen besluiten. Gevers van Endegeest, Van Eck en Bachiene houden zich aan het adagium
van Van Hall: ‘geen afschaffing zonder equivalent’, ook al staat Van Hall zelf positief
tegenover het ontwerp van de minister. Zijlker daarentegen is radicaal tegen omdat de
afschaffing de prikkel tot een grondige stelselherziening wegneemt. Na de geruststellende
mededeling van de minister ‘dat in een rond jaar de schatkist hoegenaamd geen verlies zal
leiden’, neemt de Kamer deze laatste wet unaniem aan.306
De Tweede Kamer is op het gebied van de belastingwetgeving heel wat minder liberaal dan
zij onder Thorbecke graag pretendeert te zijn. Dat blijkt ook uit de stemanalyse, waarin de
belastingwetten geen onderscheidende rol spelen. De 29 voorstemmers van artikel 3 zijn over
het algemeen de liberalen en 12 rooms-katholieken (slechts drie hebben tegengestemd). Deze
uitkomst bevestigt het beeld dat er ten hoogste 20 echte liberalen zijn. Bij de aanscherping van
de bestaande accijnswetten stemmen steeds tien tot twaalf leden tegen. Meestal zijn het
liberalen aangevuld met anderen die specialistische bezwaren hebben.
De uitslag van de stemming over artikel 3 rechtvaardigt de vraag wie de winnaar en wie de
verliezer is van het debat. Het antwoord hangt sterk af van het perspectief van de waarnemer.
Ziet die de Kamer als een in 1849 herboren instituut, dan is de conclusie onvermijdelijk dat
deze Kamer gefaald heeft. Het onderzoek in de afdelingen, de plenaire behandeling, waarin de
prominenten de leidende rol vervullen, en de uitslag van de stemmingen zijn in lijn met de
gang van zaken voor 1848. Het aantal liberalen is toegenomen tot ongeveer 20 personen, te
weinig om te kunnen breken met het verleden. Vanuit dit perspectief is de uitslag ook een
nederlaag voor de minister die zijn gematigd liberale belastingpolitiek op dit onderwerp ziet
stranden. Het is wel zo dat deze teleurstelling geen afbreuk doet aan zijn positie of zijn gezag.
De Kamer heeft geen moment geprobeerd de minister te beschadigen of uit te spelen tegen
zijn collega’s. De afstemming is een signaal om verder te gaan maar niet te snel, zoals blijkt
uit de ruime aanvaarding van zijn accijnswetten.
Ziet de waarnemer daarentegen de Kamer als een vertegenwoordiging die in 1849 een
verfrissende instroom van nieuwe leden heeft meegemaakt, dan is er niet zozeer sprake van
falen als wel van een voorbarige inschatting. Het voorstel van de minister is bescheiden en
noodzakelijk maar de geesten zijn nog steeds niet rijp voor deze kleine maar beslissende stap.
Het is een teleurstelling voor de minister maar geschokt kan hij niet geweest zijn en zijn
positie staat geen moment ter discussie. De Tweede Kamer heeft nu een nieuw evenwicht
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bereikt dat niet altijd even stabiel is. Staatkundige hervormingen zijn met enthousiasme
ontvangen, maar andere verbeteringen komen veel moeizamer of nog niet tot stand. Het is de
vraag of de minder frequente aanwezigheid van Thorbecke hier mee te maken heeft.
(4)

Te kort schietend gezag: het optreden van Van Spengler, Van Sonsbeeck en Nedermeijer
van Rosenthal in de Tweede Kamer
Er zijn belangrijke verschillen in de manier van omgang van de Kamer met Van Bosse (en
Thorbecke) en hoe zij de anderen tegemoet treedt. Van Bosse kan zijn gezag zelfstandig laten
gelden, terwijl de ministers Van Sonsbeeck, Van Spengler en Nedermeijer van Rosenthal
zichtbaar de steun van hun collega’s, en met name van Thorbecke, moeten missen. Zij
ondervinden grote hinder van de gebrekkige of afwezige ministeriële homogeniteit, zoals
Pahud van Koloniën moet ervaren, of zij zijn er zelfs het slachtoffer van.
Een minister die weinig gewicht in de schaal legt, is Van Spengler van Oorlog. Er is tijdens
de begrotingsbehandeling bij de specialisten wel enige waardering voor de manier waarop hij
de defensie reorganiseert maar zijn gebrek aan parlementaire vaardigheden en beperkt
juridisch inzicht kosten hem op 16 februari 1852 zijn ontwerp op het planten enz. in de buurt
van vestingwerken.307 De Kamermeerderheid is van mening dat het verwijderen van bouwsels
in de buurt van vestingwerken gelijk staat aan onteigening die tot volledige schadevergoeding
verplicht, terwijl de minister, en een aanzienlijke minderheid van 23 leden, met onder andere
Van Goltstein, het daar niet mee eens is. Het lukt de minister niet om die interpretatie met
gezag te ondersteunen om zo zijn wetsontwerp aangenomen te krijgen. Van Lynden zet de
minister met zijn gebrek aan juridische deskundigheid, misschien goedbedoeld maar daarom
niet minder pijnlijk, te kijk met zijn opmerking: ‘Dat een achtbaar krijgsman, als de Minister
van Oorlog, die meer gewoon is met staalwapenen dan met regtswapenen om te gaan, zich dit
onderscheid bezwaarlijk kan voorstellen, is begrijpelijk: Mars en Themis zijn niet zamen
opgegroeid’.308 Van Spengler heeft het wel gevoeld; op 14 juli 1852 neemt hij zijn ontslag.
Minister Van Sonsbeeck ervaart het gebrek aan ontzag voor zijn ministerschap op een veel
hardhandiger manier als hij de verhoging van zijn begroting ter afdoening van de Russische
schuld op twee cruciale punten veranderd ziet worden.309
Het gaat om een ingewikkeld en gevoelig onderwerp dat erg in de belangstelling staat.310 In
1814 beloont Engeland Rusland voor zijn oorlogsinspanningen door de kosten van een lening
voor zijn rekening te nemen. Een deel van deze kosten (ƒ 25 miljoen) schuift Engeland een
jaar later door naar Nederland als vergoeding van de kosten van de verovering van België.311
In de conventie van 19 mei 1815, gesloten tussen Engeland, Rusland en Nederland, is wel een
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ontbindende voorwaarde opgenomen: de verplichting voor Nederland vervalt op het moment
dat de zuidelijke provincies geen deel meer uitmaken van het koninkrijk. De problemen
beginnen met de losmaking van België. Eindigt de betalingsverplichting op 1 oktober 1830,
op 31 juni 1831 of zelfs pas in 1839 als Nederland uiteindelijk de onafhankelijkheid van
België erkent? In 1841 heeft de Nederlandse regering Rusland het aanbod gedaan tot 1831 te
betalen met de belangrijke bijvoeging ‘behoudens haar regt’.312 Rusland laat eerst niets van
zich horen om na negen jaar, in 1850, het aanbod te accepteren. Beide landen sluiten een
verdrag met de afspraak dat de Nederlandse regering alsnog ƒ 1,3 miljoen bijdraagt aan de
Russische schuld, maar nu zonder de cruciale bijvoeging van 1841. De Kamer beraadslaagt
van 24 tot 26 juni 1852 over de verhoging van de begroting van Buitenlandse Zaken met het
overeengekomen bedrag, zodat er na al die jaren een eind komt aan deze gedateerde
verplichting. Het verdrag zelf ligt niet ter tafel.
Van Goltstein, de eerste spreker, legt in een uitvoerige en uitstekend gedocumenteerde rede
de bom onder het ontwerp. Zijn conclusie is dat de regering de grondwet heeft geschonden en
de rechten en belangen van Nederland veronachtzaamd, zodat de ‘eer van Nederland is
geschonden’.313 Hiermee zijn de twee hoofdbezwaren benoemd: de regering had het verdrag,
vanwege de financiële verplichting die het impliceerde, niet zonder toestemming van de
Staten-Generaal mogen sluiten en zij heeft de rechten van het land onvoldoende laten gelden.
Veel Kamerleden zijn het daar mee eens, maar Meeussen en Van Voorst wijzen erop dat de
afspraken uit 1831 en 1841 ondubbelzinnig en verbindend zijn, zodat de regering in 1850
weinig anders te doen stond dan het sluiten van het traktaat. Zij verwijten de tegenstanders dat
zij ‘door neven-beschouwingen, van meer en minder gewigt, de Regering [proberen] af te
matten en in de engte te brengen’.314
Minister Van Sonsbeeck is er in zijn verdediging van overtuigd dat de regering tot betalen
verplicht is ‘volgens strenge beginselen van regt’ en dat ‘de eer en waardigheid en (...) de
hooge belangen van den Staat’ dit ook eisen.315 Van Bosse schaart zich in een korte verklaring
achter deze verdediging. Dan neemt Van Hall het woord om door een gekleurde analyse van
het debat de groeiende steun voor het ontwerp teniet te doen. Door een goed gekozen citaat
van Van Sonsbeeck weet Van Hall de minister persoonlijk verantwoordelijk te maken voor
het omstreden deel van de overeenkomst.
Op 26 juni valt de beslissing. De Kamer wil aan de ene kant geen affront tegenover
Rusland maar zij gunt de minister niet de eer van een aangenomen ontwerp. Van Höevell
vindt de oplossing in een cruciale verandering van de considerans die de wet volledig
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loskoppelt van het eerder gesloten traktaat. Dit amendement krijgt een meerderheid van 40
tegen 13 stemmen en de wet een meerderheid van 32 tegen 21 stemmen.
De Kamer bereikt zo een dubbel doel: de onvermijdelijke goedkeuring van de betaling aan
Rusland én een publieke afstraffing van de minister van Buitenlandse Zaken die onvoldoende
gewaakt heeft voor de eer van het vaderland. Opnieuw blijkt dat een overtuigde en goed
geleide oppositie een niet te nemen hindernis is voor een minister die niet in staat is om het
debat met kracht en scherpte te voeren én die de uitgesproken steun van Thorbecke moet
missen.316
De Kamer laat de minister een laatste, bittere pil slikken tijdens het debat over het verdrag
met Frankrijk tot de wering van nadruk.317 De Kamer kan op 4 augustus 1852 niet eens de
beleefdheid opbrengen om te luisteren naar de verdediging door Van Sonsbeeck. Ook deze
minister neemt ontslag.
Het belangrijkste slachtoffer van de combinatie van onvoldoende kwaliteiten, gebrek aan
welwillendheid van de Kamer en een meer dan ontbrekende steun van Thorbecke is minister
Nedermeijer van Rosenthal van Justitie.318 De minister heeft met de verwerping van de
regeling van het recht van vereniging en vergadering al een spraakmakende nederlaag moeten
incasseren.
Van 12 tot 14 mei 1852 verdedigt deze minister zijn Wets-ontwerp betrekkelijk de
zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie. De grondwet schrijft het ontwerp
voor en de praktijk met een topzwaar, duur en omslachtig justitieel apparaat laat zien dat
verder uitstel zeer ongewenst is.319 Een eerdere poging van Van Hall en een initiatief van
Donker Curtius leden schipbreuk op de onwil diep in te grijpen in de bestaande structuur. Van
Rosenthal wil het bouwwerk vereenvoudigen én verbeteren door een grotere rol toe te kennen
aan de kantongerechten waar hij de veel bekritiseerde kantonale commissarissen en
referendarissen aan toevoegt. Verder wijst het ontwerp alle strafzaken toe aan de arrondissementsrechtbanken en krijgen alle verdachten het recht van appel. Het aantal gerechtshoven
daalt van tien naar vier met allerlei maatregelen om de omvang van de beroepszaken binnen
de perken te houden. Tot slot blijft de Hoge Raad cassatiezaken in burgerlijke zaken
behandelen. Het moet volgens Metman een eerste besparing opleveren van ƒ 192.000,00. De
ontvangst van de plannen in de commissie van rapporteurs met Dullert, Godefroi, Van
Goltstein, Van Hall en Metman is ronduit slecht.320
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De algemene beraadslaging is grondig en heel uitgebreid. Aanvankelijk gaat het vooral
over de beginselen die het uitgangspunt van het ontwerp zijn: ‘het behoud van den Hoogen
Raad als hof van cassatie, en de uitbreiding van het appel in strafzaken’.321 Andere sprekers
voegen daar de keuze van de minister om de gerechtshoven van tien naar vier terug te brengen
als een derde beginsel aan toe. In deze fase zijn Borret en Godefroi de belangrijkste sprekers.
Voor de beginselen bestaat her en der nog wel waardering maar de uitwerking ervan krijgt
heel veel en heel zware kritiek te verduren. Van Akerlaken stelt bondig vast dat het ontwerp
onvoldoende, onvolledig en onnodig is. Borret beschouwt de nieuwe inrichting ‘van eene zoo
schadelijke, ja noodlottige strekking, dat ik nimmer aan eene regterlijke organisatie, waarin dit
beginsel wierd gehuldigd, mijne goedkeuring zou kunnen verleenen’.322
Het opmerkelijke van het hele debat is het volstrekte gebrek aan overeenstemming over
hoe de nieuwe inrichting er dan wel uit hoort te zien. Vrijwel elke spreker reikt een andere
oplossing aan. Wintgens stelt voor om op den duur de Raad van State en de Hoge Raad samen
te voegen. Hij acht het, tot schrik en verbolgenheid van de minister, zelfs mogelijk dat het
ministerie van Justitie overbodig wordt. Godefroi wil geen partiële verbeteringen maar een
herziening van het hele stelsel, waarin de rechtbanken en gerechtshoven zijn samengevoegd
tot raden van justitie die elkaars hof van appel zullen zijn. Geen wonder dat Groen van
Prinsterer die, ‘bijeenvat hetgeen wij gehoord hebben, betoog tegen betoog, (...) geen punt
[ziet], waaromtrent ik zeg niet bij mij maar waaromtrent bij het corps juristen, eenige
zekerheid bestaat’.323
De overgrote meerderheid van de sprekers verschuilt zich achter inhoudelijke kritiek op het
voorstel zonder er voor uit te komen dat politieke onwil de belangrijkste drijfveer voor het
optreden is. Dat valt Groen niet te verwijten. Nedermeijer van Rosenthal is voor hem een
gevaarlijke minister die eerder met een halfslachtig ontwerp het recht van vereniging en
vergadering te kort wilde doen. Hoe eerder die vertrekt, hoe beter. Eerst hekelt hij de
verdeeldheid in de Kamer die hij opwaardeert tot algehele verwarring. Nu er ‘bij u, Mijne
Heeren, mannen van het vak, geene meerdere toenadering gezien wordt, is de Kamer tot het
nemen eener beslissing onbevoegd’. Ironisch-spottend voegt hij eraan toe: ‘Ik zeg niet alleen
verwerpt deze wet; ik voeg er, op grond van hetzelfde argument bij, er mag in de Tweede
Kamer vooreerst van regterlijke organisatie niets worden gehoord’.324 Groen beseft terdege dat
een verwerping het aftreden van de minister betekent.
De verdediging door de minister is uitvoerig maar opnieuw halfslachtig en niet overtuigend
in zijn beroep op gedateerde autoriteiten.325 Hij houdt de schijn van mogelijk succes nog lang
op maar tijdens de verdediging van de rol van de Hoge Raad in burgerlijke zaken ontsnapt
hem de opmerking dat hij ‘misschien spoedig in den kring der ambtelooze burgers’ terug zal
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treden.326 Dat gebeurt nog sneller dan de minister zelf verwacht. De Kamer is erop uit om een
snelle beslissing te forceren. Dullert, de tweede spreker, acht het onmogelijk om de wet door
middel van amendementen te verbeteren en kondigt aan om die reden tegen artikel 1 te
stemmen. De oproep is duidelijk: de Kamer verwerpt het artikel met 15 stemmen voor en 44
tegen.327 Op 14 juli 1852 komt het bericht binnen dat de minister eervol ontslag verleend is en
dat het voormalige Kamerlid M.P.H. Strens benoemd is tot zijn opvolger.328
De minister is bij voorbaat kansloos: het is een onder juristen omstreden onderwerp dat
veel te lang op zich heeft laten wachten, Van Rosenthal wordt er openlijk van verdacht
conservatief te zijn en Thorbecke heeft zijn collega op eerdere momenten al openlijk laten
vallen. De Kamer opereert zelfbewust en zakelijk, al zit het uiteindelijke doel, het laten vallen
van de minister, dicht onder de oppervlakte.
De verwerping van het ontwerp is symptomatisch voor de haperende samenwerking met de
regering. Dat blijkt tijdens een aanvankelijk onbetekenend debatje over het Pinksterreces op
25 mei 1852. Met het oog op het werk dat nog wacht, stelt Dommer van Poldersveldt voor om
geen reces te nemen of slechts voor twee weken.329 Van Goltstein zet onmiddellijk druk op dit
eenvoudige voorstel met de opmerking dat het hoog tijd is dat de regering echt iets presteert,
want ‘gedurende deze zitting [zijn] nog geene organieke wetten, geene kapitale wetten (...) tot
stand gekomen (...). De voorgenomen verbeteringen in het belastingstelsel en de regterlijke
organisatie zijn niet tot stand gebragt’.330 Dit is koren op de molen van Groen van Prinsterer
die de hoop van de regering om alsnog belangrijke wetten door de Kamer te loodsen, tempert
met een verwijzing naar Thorbeckes opvatting dat sluiting van de vergadering stuiting van de
werkzaamheden betekent. Het is de vraag of de Kamer in het zicht van de sluiting bereid is
om veel hooi op de vork te nemen.331 En passant beschuldigt hij de liberalen ervan het
onderzoek van de armenwet bewust te vertragen. Want, ‘wanneer men in de volksvertegenwoordiging aan die wet raakt, valt het Ministerie omver’.332 Thorbecke, die zijn ontwerp op de
indeling in kiesdistricten gevaar ziet lopen, reageert geïrriteerd. Groen, en niemand anders,
heeft ‘in de laatste jaren (...) gedaan wat hij kon om het Ministerie tot onvermogen, tot
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magteloosheid te doemen’.333 De Kamer komt met het besluit om op 15 juni van reces terug te
keren de minister tegemoet.
De extra tijd levert de regering weinig vreugde op. Op 24 juni interpelleert Schooneveld de
regering met de vragen ‘of het waarheid is, dat meer dan één lid van het Kabinet [Nedermeijer
van Rosenthal en Van Spengler] voor zijne betrekking heeft bedankt’ en ‘of het waarschijnlijk
is dat binnen korten tijd in die vacatures zal worden voorzien?’334 Dit in verband met
wetsontwerpen van betrokken ministers die in behandeling zijn. Thorbecke antwoordt kort en
zakelijk dat twee ministers ontslag gevraagd hebben en dat de regering ‘eene voordragt aan
den Koning [heeft] gedaan. Over die voordragt heeft de Koning nog geen besluit genomen’.335
De interpellatie is zozeer een bevestiging van de deplorabele toestand van het ministerie dat
zelfs Groen geen behoefte heeft er dieper op in te gaan.
(5) Ontbrekende homogeniteit: het debat over de wet op het Indische muntstelsel
De ministeriële homogeniteit is de achilleshiel van het ministerie. Van Sonsbeeck,
Nedermeijer van Rosenthal en Van Spengler hebben de steun van Thorbecke moeten missen;
Pahud van Koloniën moet ervaren dat de steun van Thorbecke voor zijn ontwerp op het
Indische muntstelsel niet opweegt tegen de openlijke, non-verbale afkeuring door Van Bosse.
De nieuwe wet moet een eind maken aan de monetaire wanorde die er in Nederlands-Indië
heerst. Deel A bepaalt wat voortaan de standpenningen, de zilveren en koperen pasmunten en
de negotiepenningen zijn.336 Nauwkeurig schrijft de wet voor hoe zwaar de munten wegen en
wat het gehalte van zilver, koper en goud is. Verder stelt zij de waarde en dus de
inwisselbaarheid vast van de vele dukaten die in omloop zijn en zij bepaalt dat de recepissen
één op één ingewisseld kunnen worden voor guldens.337 Deel B regelt de financiering met een
obligatielening van ƒ 5 miljoen en de opbrengsten van Indische producten van 1851 boven het
bedrag van ƒ 14,5 miljoen.
Het zijn vooral de specialisten en prominenten die van 5 tot 9 juli 1852 het debat op hoog
niveau voeren. Tot de eerste categorie horen Baud, Stolte en Van Höevell met hun langdurige
Indische ervaring, tot de tweede vooral Van Zuylen van Nijevelt, Van Hall, Sloet tot Oldhuis
en Gevers van Endegeest, Kamerleden van voor en na de grondwetsherziening.
Na de eerste toespraken van Baud en Stolte, die uren duren, is het duidelijk wat de grootste
pijnpunten zijn. Over de noodzaak van hervorming bestaat niet de minste twijfel; de
voortdurende groei van het kopergeld met een veel te lage intrinsieke waarde bedreigt de
333
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monetaire en economische stabiliteit. Dat geldt niet voor twee belangrijke oplossingen die de
minister aandraagt. Als eerste kiest hij voor het herstel ‘der zilveren circulatie [en] het
beperken en op gezonde grondslagen vestigen der koperen circulatie’, die door Baud in een
enorm betoog wordt verdedigd.338 Stolte doet hetzelfde met de tweede keuze, de inwisselbaarheid van de recepisgulden voor de zilveren.339 Het derde grote thema dat de Kamer
verdeelt, zijn de enorme kosten van deze operatie. De specialisten kiezen voor een
inhoudelijke verdediging van de voorstellen met veel verwijzingen naar hun eigen ervaringen,
zij het dat Van Höevell het als een roeping ziet de uitwassen van het Cultuurstelsel aan de
kaak te stellen. De prominenten zonder Indische ervaring beoordelen de ontwerpen veel meer
vanuit de Nederlandse politieke en financiële praktijk.
Van Zuylen van Nijevelt, rapporteur en verklaard tegenstander van de wet, is van oordeel
dat de keuze voor het zilver veel te halfslachtig wordt gemaakt en, krachtig ondersteund door
De Fremery, dat de inwisselbaarheid van de recepisgulden de markt ernstig zal verstoren. Van
Hall rekent de Kamer voor dat de operatie veel meer zal gaan kosten dan het door de minister
geschatte bedrag. Dit onderwerp blijkt uiteindelijk het moeilijkst te weerleggen deel van het
ontwerp te zijn. Gevers van Endegeest legt met de discussie over de financiering de zwakke
positie van de minister, casu quo de verdeeldheid binnen de regering onverbiddelijk bloot. Hij
suggereert dat de minister van Financiën met deze majeure operatie, die de staat uiteindelijk
ƒ 33 miljoen zal kosten, alleen met de grootste moeite akkoord is gegaan. Gevers heeft hier
meerdere aanwijzingen voor. Zo ontbreekt de handtekening van Financiën onder het ontwerp
en evenzo zoekt hij tevergeefs naar de opvatting van dat ministerie over de verschillende
voorgestelde maatregelen. Gevers gaat zelfs zover dat hij openlijk de homogeniteitsvraag
stelt. Daarover wil hij gerustgesteld worden, voordat hij kan stemmen. De spreker laat dit punt
niet los, mede omdat de minister van Financiën ook nu in alle talen zwijgt. Groen van
Prinsterer stelt de homogeniteit, na de verdediging door de minister, uitvoeriger aan de orde.
Aangezien Van Bosse kennelijk weigert te spreken, staat Thorbecke op om de eenheid van de
regering te verdedigen. Eerst krijgen Gevers en Groen het vermaan dat het niet past om
‘praatjes in de parlementaire discussie [te] mengen, die geen rigtsnoer mogen zijn om het
gedrag van den vertegenwoordiger te regelen’. Het hoort zo te zijn dat ‘voor de Regering als
eenheid (...) die Minister op[treedt], die, aan het oordeel van den wetgever een voorstel van
wet onderworpen hebbende, dit komt verdedigen’.340 Dit is voor Bachiene een veel te
abstracte benadering. Volgens hem is de minister van Financiën zichtbaar en vrijwel openlijk
tegen het voorstel gekant. Het is voor iedereen duidelijk ‘dat juist de heer Minister van
Finantien tegen het ontwerp is gestemd. Ik meen vooreerst dit te mogen afleiden uit blijken
van goed- of afkeuring die ik gisteren, tijdens de discussie, van hem meen te hebben
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waargenomen bij het aanhooren der redenaars die tegen of vóór hebben gesproken’. Dit is niet
het enige signaal, Kamerleden die de minister van nabij kennen, verkondigen openlijk ‘dat die
Minister de aanneming dezer wetten zou beschouwen als de wegwerping van zoovele
millioenen’.341 Nu zou Van Bosse het woord moeten nemen, maar dat gebeurt niet. Het brengt
Pahud in een kansloze positie. De Kamer verwerpt ontwerp A met 22 tegen 38 stemmen,
waarop de minister het tweede ontwerp intrekt.342
Het wetsontwerp mist vooral de steun van de regering als geheel. De schending van de
ministeriële homogeniteit door Van Bosse doet nauwelijks onder voor de schoffering van
Nedermeijer van Rosenthal door Thorbecke tijdens de behandeling van het ontwerp op het
recht van vereniging en vergadering. De halfslachtige steun van Thorbecke is voor de
liberalen een vrijbrief om tegen het ontwerp te stemmen. Tegenover een regering die in haar
voegen kraakt, staat een zelfbewuste en bekwame Kamer die 1848 inmiddels verwerkt heeft.
De Kamer telt veel bekwame individuen die onder leiding van specialisten en prominenten in
debatten op niveau een zelfstandig oordeel vellen. De verschillende stromingen zijn met
goede woordvoerders wel zichtbaar maar er blijft ruimte voor individuele
verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid die nog steeds heel hoog genoteerd staan.
(6) De wet op de jacht en de visserij
Ministeriële homogeniteit is de sleutel voor de beoordeling van de zitting 1851-1852. De
enige die daarvan volstrekt niet afhankelijk is, is Thorbecke zelf. De minister verdedigt maar
één wet van enige omvang, op de jacht en visserij, maar dat is genoeg om vriend en vijand
opnieuw van zijn kwaliteiten als wetgever en verdediger te overtuigen.343
Wetgeving is voor Thorbecke reguleren, het onderwerp in overeenstemming brengen met
de andere wetten en vooral met de geest van de tijd. Daarin is geen plaats voor gedateerde
gebruiken, voor bevoorrechting of romantische verheerlijking van de jacht. In 54 artikelen
verschaft Thorbecke beide bronnen van inkomsten en ontspanning een nieuwe basis. In de
memorie van toelichting schrijft de minister dat ‘de hoofdstrekking der wet is bescherming
van het wild en van den visch, zoowel in het belang van den eigenaar der gronden en der
vischwateren, als in het algemeen belang’.344 Zoals in de toelichting op de stemanalyse is
vermeld, prevaleren niet langer de rechten van de jager en visser, maar die van de eigenaar
van de jachtgrond of het viswater wiens toestemming vereist is om te jagen of te vissen. Oude
rechten komen te vervallen of zijn afkoopbaar gesteld.
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De helderheid van het ontwerp verkort de algemene beraadslaging tot ongeveer anderhalf
uur. Dat is voor Ypeij, Van Lynden, Van Dam van Isselt, Van Goltstein en Van der Linden
lang genoeg om de weinige, principiële bezwaren te ventileren.345 De praktische consequenties
van de nieuwe benadering zorgen er daarna wel voor dat de artikelsgewijze behandeling met
40 verschillende sprekers van 30 januari tot 7 februari 1852 duurt. De meest kwestieuze
onderwerpen zijn de opheffing van het publieke jachtveld en de verplichte afkoopbaarstelling
van oude jachtrechten. Het debat is een eldorado voor juristen maar hoe vaak de tegenstanders
ook het woord nemen en hoeveel amendementen zij ook indienen, de strekking van de wet
blijft ongeschonden in stand.346 De Kamer gaat ervan uit dat Thorbecke alles weet en alle
opmerkingen zal beantwoorden. Dat wordt de minister op een gegeven moment te gortig:
‘meer dan eens wordt gezegd en ik heb het nog gisteren gehoord : “dit is niet
tegengesproken door den Minister, derhalve, dit blijft in stand;” (...) Hij die zoo spreekt en
denkt, vergt van den Minister te veel’.347 Het brengt de wet niet in gevaar. Op 7 februari keurt
de Kamer de wet met 47 tegen 12 stemmen goed. De tegenstemmers zijn voor een belangrijk
deel afkomstig uit het conservatieve oppositie die het opdoeken van oude rechten door de
liberale hoofdman bij uitstek niet willen sanctioneren. Het is een specialistendebat, waarin de
tegenstellingen tussen oud en nieuw, conservatief en liberaal geen merkbare rol spelen.
1851-1852 is een memorabel jaar geworden met minister Van Bosse en de Tweede Kamer in
de hoofdrollen. De meeste eer komt van Van Bosse toe, tot het moment dat hij zijn collega
van Koloniën ostentatief de rug toekeert. De minister is in staat om de Kamer nauwkeurig te
laten ervaren hoever haar liberale overtuiging reikt. Het gaat ten koste van zijn ontwerp op de
renten, maar niet van zijn gezag. Het coöperatieve optreden van de Kamer bij de behandeling
de accijnswetten is het bewijs.
De zitting is ook het jaar van de Tweede Kamer die het parlementaire werk steeds beter in
de vingers krijgt met, meestal, de prominenten en deskundigen aan het voortouw.
Voorbeelden daarvan zijn de debatten over de amortisatie van de schuld en het Indische
muntstelsel. Zelfstandig en onafhankelijk optreden komt weer tot zijn recht, meer dan de jaren
ervoor. Het herziene reglement van orde is de weerslag van deze herwonnen
onafhankelijkheid.
1851-1852 is echter geen glorieus jaar geworden. Daarvoor verantwoordelijk is het zwakke
optreden van de ministers Van Spengler, Van Sonsbeeck en Nedermeijer van Rosenthal én het
weinig verdraagzame optreden van de Tweede Kamer. De analyse van Groen van Prinsterer,
dat het ministerie ontbreekt aan de noodzakelijke homogeniteit, blijkt opnieuw maar al te
345

Van Dam van Isselt heeft ‘lang geaarzeld eer ik tot het besluit ben gekomen om over deze wet het woord te voeren;
want hoewel ik geen advocaat ben, gevoel ik toch al het onaangename te pleiten in een proces, dat men te voren weet
dat men verliezen zal’. Ibidem, 576. Van Dam is een hartstochtelijk jager die dit edele bedrijf ernstig tekort gedaan
ziet worden in deze wet. Zie hiervoor: ‘De Liefhebbende Jager’, in: De Nederlanden, 116-120.
346
De leden spreken 288 keer, dienen 40 amendementen en keuren er acht goed. Die gaan uitsluitend over details.
347
Handelingen 1851-1852, 6083. De Kamerleden zelf gaan wat makkelijker om met de voortdurende druk aanwezig
te zijn en op te letten. Het komt regelmatig voor dat, na een onderbreking van een kwartier, de voorzitter zich
genoodzaakt ziet tot het houden van een appel nominaal, ‘ten einde zich te vergewissen of een genoegzaam aantal
leden in de vergaderzaal tegenwoordig is’. Ibidem, 601.
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waar te zijn. Als een of meer ministers de steun van Thorbecke en, in één geval, van Van
Bosse onthouden wordt, zijn de dagen van deze collega op kortere of langere termijn geteld.
De Kamermeerderheid gedraagt zich in die gevallen als een partijdige, liberale scherprechter,
en in het geval van Nedermeijer van Rosenthal, met nadrukkelijke steun van Groen van
Prinsterer.
d Analyse en debatten uit de zitting van 1852-1853
Analyse van de stemmingen
Koning Willem III opent op 20 september 1852 de zitting van het parlementaire jaar 18521853. De verkiezingen van 8 juni hebben slechts vijf nieuwe leden in de Kamer gebracht,
onder wie oud-minister Rochussen. Het ministerie staat er minder florissant voor. Drie van de
negen departementen hebben geen eigen minister, op Justitie en Oorlog zijn Strens en
Forstner van Dambenoy348 sinds kort aangetreden en het ontslag van Van Sonsbeeck van
Buitenlandse Zaken is aanstaande. Het doet niet af aan de opgewekte toon van de troonrede
die daarmee nauwelijks afwijkt van de aanspraak van een jaar geleden. Daar is wel een
vinnige pennenstrijd aan voorafgegaan tussen Van Bosse en de koning die de ontwerptekst
grondig wilde wijzigen. Van Bosse houdt het been stijf en de koning geeft, zoals altijd, toe.349
De wetgevende ambities zijn deze keer ronduit bescheiden. ‘De aan U in de vorige
vergadering van Mijnentwege ingediende en niet afgedane ontwerpen van Wet zullen U op
nieuw, met andere, worden voorgelegd’. De zegenbede geldt ‘onze gezamenlijke pogingen tot
voltooijing der taak die ons ook nu weder wacht’.350
Ook dit jaar probeert de commissie voor het ontwerpadres van antwoord met een neutrale
tekst het debat erover te bespoedigen. Dit is een kansloze missie omdat inmiddels bekend is
geworden dat de nieuwe minister van Oorlog, Forstner van Dambenoy, lid is van de
antirevolutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje die in haar statuten, volgens Jongstra,
‘het zoogenaamd Goddelijk regt der vorsten’ belijdt.351 Voor alle liberalen, van overtuigde
thorbeckianen tot donkerianen, is dit lidmaatschap een politieke doodzonde. Voordat Jongstra
de kat de bel aanbindt, analyseert Van Goltstein scherp en onaangedaan de deplorabele
toestand van de regering. De verwerping van belangrijke ontwerpen in de vorige zitting heeft
niets te maken met ‘perken van menschelijke krachten’, zoals de troonrede wil doen geloven,
maar is te wijten aan ‘onvoldoende inrigting’ en onduidelijkheid van beginselen. Opnieuw
hoont Van Goltstein de regering met Thorbeckes leus ‘Wacht op onze daden’. De drie grote
348

Het is een detail, maar Forstner van Dambenoy zorgt er als minister voor dat de al jaren slepende uitgave van de
Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden met kracht wordt voortgezet. Dit is de basis
voor de heruitgave in 1990 als Grote Historische Atlas van Nederland.
349
Dit is volgens Viersen een principiële overwinning voor de regering. Niet de koning bepaalt de inhoud of de
accenten van de troonrede maar de regering proclameert ‘het algemeen overzigt van den toestand des Lands (...) en
onderwerpen , waarop de Regering in het bijzonder hare aandacht vestigt’. Viersen, Mr. P.P. van Bosse, 284; Van der
Meulen, Koning Willem III, 259-260.
350
Handelingen 1852-1853, z.p.
351
Ibidem, 22. De kiesvereniging is een initiatief geweest van Groen van Prinsterer, F. van Hogendorp en Mackay. De
Gaay Fortman, ‘Mackay’, 157. Abma betoogt in Geloof en politiek, 168, dat het programma nog heel algemeen
gesteld is.
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organieke wetten staan ‘de medewerking der natie tot regeling harer belangen’ op ruime
schaal toe, maar die functioneert nauwelijks. Hij wijst op de matige opkomst bij de laatste
verkiezingen voor de helft van de Tweede Kamer. Daarin ziet hij ‘eene achterlijkheid’. ‘Van
ruim 75 duizend kiezers hebben er nog geen 36 duizend aan de verkiezingen deelgenomen’.352
Dat is niet het enige probleem: de verwerping van de wetten op de rechterlijke organisatie en
op het recht van vereniging en vergadering staan verdere ontplooiing van vrijheid in de weg.
De regering is constitutioneel op dood spoor beland.
Vervolgens speelt Jongstra de rol van het bezorgde, liberale Kamerlid met verve. De
antirevolutionaire minister van Oorlog dient met een openlijke verklaring te komen dat hij
homogeen is met de opvattingen van de regering, wil hij haar blijven steunen. Forstner
reageert direct maar niet heel handig. Zijn beginselen komen overeen ‘met eene loyale
toepassing van de uitvoering der Grondwet’. Veel algemener kan het niet. De minister is
geraakt, hij sneert naar de ‘courantenartikels’ die het nieuws gebracht hebben. Forstner kent
die niet, maar hij zou ‘de sociale positie van de schrijvers en hun persoonlijk karakter [moeten
onderzoeken], om te kunnen weten welke waarde hunne beoordeelingen hebben’.353 Groen
van Prinsterer, die zich in een spagaat bevindt tussen felle oppositie en de noodzaak een
geestverwante minister in bescherming te nemen, maakt het alleen maar erger door te stellen
dat ‘alleen volgens die beginselen [van Nederland en Oranje] naleving en ontwikkeling van
de grondwet mogelijk is’. Dat is meer dan Van Dam van Isselt en Van Höevell kunnen
verdragen.354 Uiteindelijk weet Van Goltstein de gemoederen te bedaren met zijn opmerking
dat ‘ten zijnen opzigte [te] laten gelden de leer die van de zijde van het geheele Ministerie
verkondigd is: “Wacht onze daden af”.355
De afsluitende rede van Thorbecke is rustig en zakelijk en in de richting van Van Goltstein
zelfs niet zonder humor.356 De toespraak, waarin de minister voorbij gaat aan de vele, heikele
en onafgedane onderwerpen, is voldoende voor een probleemloze aanvaarding van het
ontwerpadres van antwoord. Thorbeckes gezag mag dan onomstreden zijn, dat geldt veel
minder voor zijn collega’s en helemaal niet voor minister Forstner van Dambenoy.
Het adresdebat krijgt een onmiddellijk vervolg in een interpellatie van de nieuwe minister,
waar Van Höevell toestemming voor vraagt. Van Hall, zelf minister geweest, heeft grote
moeite met het bevragen van een individuele minister, in plaats van een volledig ministerie,
over zijn staatkundige beginselen.357 Dit staatsrechtelijke argument weegt zwaar: 18 leden,
waaronder veel prominenten uit alle stromingen, stemmen tegen het verzoek van Van
352

Handelingen 1852-1853, 21.
Ibidem, 22-23.
354
Ibidem, 23. Van Höevell verpakt zijn eis in een fraaie zin: ‘Nu geloof ik, dat de Minister van Oorlog ons
erkentelijk zal zijn voor de gelegenheid, die wij hem aanbieden, om thans openlijk te verklaren’ dat hij afstand neemt
van de antirevolutionairen.
355
Ibidem, 25.
356
Heemskerk antwoordt, namens de commissie, kort op de toespraak van Thorbecke. Aerts heeft bijna gelijk in zijn
Letterheren, 182, waar hij schrijft dat Heemskerk gedurende zijn periode als Kamerlid van 1849 tot 1872 nooit
gesproken heeft.
357
Vreede windt er zich over op dat de minister ‘geëxamineerd wordt ter zake van de loyale uitvoering der
Grondwet’, Een twintigjarige strijd’, 90.
353
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Höevell.358 Deze minderheid kan de aansluitende interpellatie niet keren. Het wordt een uniek
debat, waarin Van Höevell, Poortman en Van Eck de minister van Oorlog het vuur op een
ongekende manier na aan de schenen leggen. De minister weet de interpellatie pas te breken
als hij Poortman dreigt met een duel.
Van Höevell stelt de minister de, in zijn ogen, allesbeslissende vraag: “Vereenigt zich de
Minister van Oorlog met de staatkundige hoofdbeginselen van de zich noemende
anti-revolutionnaire partij?” De onervaren Forstner van Dambenoy is niet van plan er veel
woorden aan te besteden of zijn opponenten te ontzien. De minister herhaalt eerst dat zijn
beginselen besloten zijn ‘in eene opregte en loyale toepassing en uitvoering der Grondwet’.
Over zijn staatkundige opvattingen heeft hij zich gisteren verklaard en tussen het
lidmaatschap van de kiesvereniging en zijn ministerschap ziet hij geen tegenstrijdigheid. Hij
zou geen minister zijn geworden als hij zich niet volkomen kon verenigen met de algemene
strekking van het ministerie. ‘Ik geloof, dat de Kamer genoegen moet nemen met deze
verklaring’.359
Nu treedt Thorbecke wel op als het hoofd van het ministerie. Hij vergoelijkt en bagatelliseert Forstners adhesiebetuiging aan de kiesvereniging Nederland en Oranje als de daad van
een ontvankelijke man die geen belangstelling heeft voor de onderliggende beginselen.360
Poortman laat zich niet met dit kluitje in het riet sturen. Hij wil van de nieuwe minister
weten of deze, in het geval de beginselen van Nederland en Oranje in strijd zijn met die van
de regering, ‘zich onttrekken zou aan de beginselen door “Nederland en Oranje” gehuldigd,
om voor te staan en onbekrompen te handhaven die van de tegenwoordige Regering?’361 De
vraag is zo impertinent en onverwacht dat de minister er pas iets later een erezaak van maakt.
Tijdens de discussie, waarin Groen het vuur van de ministeriële homogeniteit opstookt en Van
Hall en zelfs Van Höevell het proberen te sussen, dringt het affront tot de minister door.
Forstner herhaalt zijn standpunt en voegt Poortman toe dat als hij, volgens zijn eigen
uitspraak, de minister voor een man van eer houdt, dat hij dat ook eist, ‘en dat, wanneer hij
mij voor geen man van eer mogt houden, [hij] wel middelen zou weten te gebruiken om hem
tot die overtuiging te brengen’.362 Geschrokken verklaart Poortman omstandig dat het ‘in de
verste verte zelfs’ niet zijn bedoeling is geweest de minister ‘te verdenken van niet ten allen
tijde als man van eer te zullen handelen’.363 Deze royale verklaring kalmeert de minister
voldoende. De interpellatie loopt daarna snel af. Met 42 tegen 2 stemmen aanvaardt de Kamer
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De tegenstemmers zijn Van Akerlaken, Baud, Blussé, Van Doorn, Dullert, Van Goltstein, Van Hall, Heemskerk,
Van Heiden Reinestein, Jongstra, Van der Linden, Luyben, Provó Kluit, Schooneveld, Stolte, Taets van Amerongen,
Van Voorst en Van Zuylen van Nijevelt.
359
Handelingen 1852-1853, 38.
360
Ibidem, 405. Volgens Thorbecke zijn die opzettelijk dubbelzinnig geformuleerd in ‘het gewone programma van een
verdrukt kerkgenootschap’ dat door aanhangers anders gelezen wordt dat door een spontane passant die makkelijk
onder de indruk raakt van enkele goed klinkende leuzen.
361
Ibidem, 38.
362
Ibidem, 39-40.
363
Ibidem, 39.
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de motie van orde van Metman dat zij, ‘voldaan met de door den Minister van Oorlog
gegeven inlichtingen’, overgaat tot de orde van de dag.364
De gebrekkige ministeriële homogeniteit is door het debat bepaald niet hersteld. Thorbecke
laat zijn collega nu niet in de steek, zoals hij dat eerder wel deed met Nedermeijer van
Rosenthal. Zijn verdediging is echter niet ondubbelzinnig genoeg om de angel uit de
interpellatie te halen. Forstner van Dambenoy is te onervaren om dat inhoudelijk voor elkaar
te krijgen maar met zijn bruuske dreigement maakt hij wel een hardhandig en ongebruikelijk
eind aan de impertinentie van Poortman.
Het interpellatiedebat lijkt de opmaat voor een geanimeerde zitting met de ministeriële
homogeniteit als rode draad in een reeks spannende debatten. Die verwachting is niet
onwaarschijnlijk omdat er nog een aantal belangrijke ontwerpen op een eerste of een
hernieuwde behandeling wachten door een regering die met het aantreden van Strens op
Justitie en, met ingang van 16 oktober, Van Zuylen van Nijevelt op Buitenlandse Zaken
aanzienlijk versterking krijgt. Deze verwachting komt niet uit. Strens heeft als beginnend
minister tijd nodig voor zijn ambitieuze plannen, Thorbecke heeft niet veel haast met zijn
ontwerp op het armbestuur en, niet in de laatste plaats, de zitting duurt te kort. De
Aprilbeweging maakt op 17 april 1853 een voortijdig eind aan het ministerie Thorbecke. Het
blijft een open vraag of daarmee een tweede bloeiperiode van zijn ministerie in de knop
gebroken is of dat de regering een waarschijnlijke nederlaag bespaard blijft.
De zitting kent door het ontbreken van belangrijke en onderscheidende ontwerpen een
weinig spectaculair verloop. Dat blijkt uit de analyse van stemmingen hieronder. Een
Cr = 1 – 0,98 betekent dat er heel weinig modelschendingen zijn. Er zijn heel weinig
Kamerleden die anders stemmen dan van hen volgens de tabel verwacht wordt. De
verhoudingen in de Kamer zijn uitgekristalliseerd en door het ontbreken van spannende
debatten met opvallende uitslagen verschuiven kritische Kamerleden als Van Hall en Van
Goltstein naar de conservatieve oppositie.
De Tweede Kamer komt van 20 september 1852 tot 21 april 1853 56 keer bij elkaar,
debatteert over 28 onderwerpen en stemt over 82 ontwerpen.365 14 daarvan betreffen
begrotingsontwerpen366 en 29 gaan over naturalisaties die bijna altijd unanieme instemming
krijgen. De analyse omvat daarmee 51 stemmingen die een ondubbelzinnige resultaat
oplevert. De Cr = 1 – 0,98. In de onderstaande tabel zijn de overige unanieme stemmingen,
zoals gebruikelijk, wel meegenomen maar niet weergegeven. Bots, Van Dam van Isselt, De
Lom de Berg, Storm, Van Wintershoven en Van Zuylen van Nijevelt ontbreken omdat zij aan
te weinig stemmingen deelgenomen hebben.

364

Ibidem, 40. Niet voldaan zijn Van Eck en Ter Bruggen Hugenoltz.
Zie pagina 318, voetnoot 3; voor de verkorte weergave van de stemmingen uit onderstaande tabel, zie Bijlage, 455.
366
Bij twee stemmingen, over de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Hervormde Eredienst, is het aantal
voorstemmers niet met zekerheid vast te stellen. Deze twee ontbreken dan ook in de analyse.
365
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Tabel 9: Uitslagen van 22 van de 51 geanalyseerde stemmingen uit de zitting 1852-1853
stemmingen
1852-1853
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Westerhoff, R.
Heijde, J.F. van der
Reinders, G.
Jongstra, A.F.
Höevell, W.R. van
Verweij, S.A.
Zijlker, J.F.
Blaupot ten Cate, S.
Bruggen Hugenholtz, I.Th. ter
Huguenin, H.U.
Hengst, J.B.J.
Wylick, J.J.A. van
Limpens, Ch. de
Linden, G.M. van der
Fremery, J.A. de
Nierop, A.S. van
Taets van Amerongen tot Natewisch, P.H.
Dommer van Poldersveldt, G.E.G.C.K.
Moraaz, S.A. de
Eck, D. van
Man, M.J. de
Bachiene, Ph.J.
Poortman, K.A.
Veen, P. van der
Metman, L.
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E.
Poorter, J.H.H. de
Blussé van Oud-Alblas, P.
Godefroi, M.H.
Anemaet, S.H.
Nispen van Sevenaar, J.A.Ch.A. van
Panhuys, C.A.E.A. van
Heemskerk Bzn., J.
Provó Kluit, H.
Gevers Deynoot, W.Th.
Jespers, F.J.
Meeussen, K.A.
Raadt, G.A. de
Beens, C.C.A.
Dirks, J.
Dullert, W.H.
Voorst, W.H. van
Leemans, J.A.A.
Engelen, A.W.
Luyben, J.L.A.
Schiffer, C.
Stolte, H.
Walchren, S. van
Wintgens, W.
Gevers van Endegeest, D.Th.
Heiden Reinestein, L. van
Schooneveld, P.C.
Rochussen, J.J.
Storm van 's-Gravesande, C.M.
Akerlaken, D. van
Doorn, E.C.U. van
Boreel van Hogelanden, W.
Slicher van Domburg, J.J.
Hall, F.A. van
Baud, J.Ch.
Goltstein, J.K. van
Lynden, W. van
Mackay, Ae.
Groen van Prinsterer, G.

60 48 61
+ + +
+ + +
+ + +
- a + + +
+ a +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
- + +
+ a a
+ + a + a
+ + +
- + +
+ + +
+ - +
a + a
+ a a
+ a a
+ a +
a + a
+ + +
+ + + + +
+ + +
a + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
- + +
- + a
- + +
- + +
- + +
- + +
- + +
- a +
- a +
- a +
- a a
a - a
+ - +
- - +
- a + - - - - a a
a - - - - - - - 60 48 61

3
+
a
+
+
+
a
a
a
+
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
a
+
g
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
g
+
+
a
a
+
+
+
a
+
+
a
a
+
+
+
+
3

15 56 11 34 59 37 55 82
+ + + + + + + + + + + a + + a
+ + + + a + + +
- + + a + a + a
+ + + a - a - +
+ a + + + + + a
+ + + + a + + a
+ + + + + + + a
+ + a a + a - +
+ + + + a + a a
+ + + + a + + a
a + + + + + + a
+ + + + a + + a
+ + + + + + a +
+ + + a + a + a
+ + + + a + + a
+ + + + + - + a
+ + a + + - + a
+ + + + a + + +
+ + - + + + - +
+ + + + + + - +
+ a + + + + a a
+ - + a a a + a
+ a + a + a a +
+ + + a + a + a
+ + a + a + + a
+ + + + a + + +
+ + + + + + + a
+ + + + a + + a
+ + a + a + + a
a + + + + + + a
+ + g + + + + +
+ + + + + + + a
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
g + g + + + a +
+ + a + a + a a
+ a + + + + a +
+ + + + + + + +
+ + + + + + a +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
a + + a + a a a
+ + + + a + + a
+ a + a + a a +
+ + + a a a + +
+ + a + a + a +
+ a + + a + a +
+ + + + a + + a
+ + + + + + + a
+ + + - + + + +
+ + + a + a - a
+ + + a a a a +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + a
+ + + + + a + a
+ + + + + + + a
15 56 11 34 59 37 55 82

7
a
+
a
+
a
a
+
+
a
+
a
+
a
a
+
a
+
a
a
+
+
+
+
a
a
a
a
g
+
a
a
+
+
+
+
+
+
+
g
a
a
a
a
a
+
a
a
+
+
a
+
+
a
+
a
+
+
a
+
+
7

49 19 14 18
a - - a
- - - +
- - - + + - +
+ + + + a + a
- + + +
+ + + +
+ + + +
+ + - +
+ + + + + + +
+ + + +
+ a + a
+ + + +
+ a + a
+ + + +
a + + +
+ + a + + + + + + +
+ a + a
a + + +
a + + +
a + + a + a +
+ + + +
+ + + +
+ + + a
+ + + +
+ + a +
+ + g +
+ a + a
+ + a +
+ + + +
+ + + +
+ + a +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ g g g
a + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
a + + a
+ + + a
a + + a
+ - + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + a
+ + + a
a + + + + + +
a - + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
49 19 14 18
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+
+
+
+
a
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
a
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a
+
+
g
a
a
+
+
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+
+
+
+
+
g
a
+
a
+
+
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+
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+
+
a
+
+
a
+
+
a
a
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23 52 57 22
- - a - - a - - a - - a - + + - - a - - a - - - - + - - - a + - a + - - + - a + + - a + - + + - +
+ + - +
+ + - +
+ + a - + + + + + + + + a
a + a a
a a + a
+ + a +
- + a +
a - + +
+ + + +
+ + a +
+ + a +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
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+ + a +
+ + + +
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+ + + +
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+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + a +
a a + +
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De Tweede Kamer stemt in 1852-1853 volgens één dimensie met een duidelijk aanwezig
tegenovergesteld uiteinde. Het is de inmiddels bekende oppositioneel-ministeriële dimensie.
De Kamerleden hebben in deze zitting een redelijk vaste plaats gevonden. De grenzen tussen
de verschillende stromingen blijven vloeiend. Er zijn twee vrij kleine kernen ter linker en ter
rechter zijde van de regering, terwijl de grote meerderheid in haar stemgedrag tot het midden
behoort. De liberale oppositie bovenin de tabel begint met Westerhoff (1) en verloopt via de
groep van Ter Bruggen Hugenholtz (9) tot Dommer van Poldersveldt (18) naar het midden.
Het is niet zo dat er voorbij De Moraaz (19) geen liberalen meer te vinden zijn, maar zij
vertalen dat niet in afwijzend stemgedrag.
Als er sprake is van stemmingen die een grens aangeven, dan ligt die binnen de liberale
oppositie bij de stemmingen 23 en 52. Stemming 23 betreft de begroting van Koloniën. Daar
is het vasthouden aan het verouderde Cultuurstelsel voor de liberale tegenstemmers het
breekpunt. Bij deze stemming zijn er maar twee tegenstemmen van buiten het kritische
liberale smaldeel. Stemming 52 gaat over de wet op de Middelen. De aftandse en oneerlijke
accijnzen zijn hier opnieuw het mikpunt van de liberale tegenstanders. Het verschil tussen de
stemming 52 en 9, over de heffing van enkele van die accijnzen bij admodiatie in Limburg
(die gunstiger is dan de gebruikelijke heffing bij collecte elders in het land), is niet heel groot.
Liberalen vinden het strijdig met de grondwet dat er in Limburg op een andere manier
belasting geheven wordt dan elders.367 Het groepje, bestaande uit Huguenin (10), Hengst (11),
Van Wylick (12) en De Limpens (13), zal het daar ongetwijfeld mee eens zijn, maar voor hun
rooms-katholieke geloofs- en streekgenoten maken deze leden een uitzondering.
De conservatieve, antirevolutionaire oppositie onderscheidt zich met de stemmingen 60,
48, 61 en 3. In alle gevallen speelt de tegenstelling tussen regionale, gewestelijke autonomie
en centrale sturing een belangrijke rol. Bij 60 keren de tegenstemmers zich tegen te veel
invloed van de centrale overheid in de waterschapsbesturen, bij 49 speelt de vraag of de
Zeeuwse provinciale belasting wel een echte belasting is of een heffing met een specifieke
bestemming en bij stemming 61 is deze oppositie beducht voor te grote invloed van de
overheid in behoeftige gemeenten. Bij 3 gaat het om praktische bezwaren tegen de verdeling
in kiesdistricten van de provincies voor de verkiezing van Provinciale Staten. Thorbecke wil
grote districten die in enkele gevallen niet logisch gevormd zijn. De bezwaren maken een
bescheiden, soms zelfs een povere indruk. Het is voor de betrokkenen meer een uiting van
machteloze oppositie dan van principieel verzet tegen het wetsontwerp.
De omvang van de conservatieve oppositie lijkt in de tabel nauwkeuriger dan in de praktijk
het geval is. De groep van Leemans (43) tot en met Rochussen (53) onderscheidt zich maar
met één stem van het omvangrijke midden. Vooral Leemans, maar ook Luyben zullen zich
niet tot de conservatieve en zeker niet tot de antirevolutionairen willen rekenen. De drie
antirevolutionairen Van Lynden, Mackay en Groen van Prinsterer vertonen een grote eenheid
in spreken én stemmen.
367

Er is bij deze stemming maar één modelschending, dat wil zeggen een ‘onverwachte’ tegenstem vanuit de
voorstemmers. Die is afkomstig van Van der Veen. Het is wel zo dat zijn afwezigheid bij de stemmingen 23, 52 en 22
zijn plaats in de tabel relativeert.
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Tijdens deze korte zitting heeft de Kamer geen enkel regeringsontwerp afgestemd. Dit is
minder opzienbarend dan het lijkt omdat er geen controversiële of ingrijpende voorstellen bij
zijn. De opposities worden dan kleiner en de regeringsgezinde middengroep neemt toe.
Belangrijke debatten uit de zitting 1852-1853
(1) Het koloniaal batig slot, de begroting voor 1853 en de conversiewet
Gewoontegetrouw is het begrotingsdebat de eerste grote ontmoeting tussen Kamer en
regering. Voor het zover is, handelt de zij nog ‘eene niets beduidende formaliteit’ af, de
regeling van het koloniaal batig slot over 1850.368 De Kamer heeft geen enkele invloed op de
totstandkoming ervan en uit protest tegenstemmen is niet mogelijk omdat het geld niet gemist
kan worden. Juist daarom snijden de Kamerleden graag actuele onderwerpen aan om zo
onderdelen van het koloniale beleid kritisch te kunnen bespreken. Op 16 november 1852 is de
reactie van minister Pahud op een besluit van gouverneur-generaal Duymaer van Twist de
aanleiding voor Van Höevell, Van Goltstein, De Man en Van der Linden om de minister te
dwingen zijn vertrouwen in de gouverneur-generaal uit te spreken.
De kwestie is dat Duymaer van Twist op 7 juli tot uitgifte heeft besloten van ƒ 3 miljoen
rentegevende promessen om te voorzien in het voortdurende kastekort waar hij mee te
kampen heeft.369 Pahud, mordicus tegen deze tijdelijke verhoging van de schuld in de kolonie,
heeft tijdens het onderzoek in de afdelingen zijn ongenoegen over deze maatregel niet onder
stoelen of banken gestoken. Van Höevell cum suis roepen de minister hierover met klem tot
de orde. Volgens Van Höevell is dit ‘krenkend voor dien hooggeplaatsten staatsman’, die het
volste verstrouwen van de Kamer heeft.370 De Man wijst erop dat er niet veel voor nodig ‘om
hem van het hooge standpunt, waarop men hem geplaatst heeft te doen aftreden en naar het
moederland te doen terugkeeren’.371 De minister ontkomt er niet aan om een en andermaal zijn
volste vertrouwen in de gouverneur-generaal uit te spreken. Het batig slot komt er niet door in
gevaar; met slechts één tegenstem (van Van Eck) keurt de Kamer het ontwerp goed.
De algemene beraadslaging voor de begroting van 1853, die op 17 november begint, duurt
met anderhalve dag kort en is qua inhoud meer een verwerking van Van Höevells interpellatie
dan een analyse van het regeringsbeleid. Groen van Prinsterer is er in zijn bestrijding van de
regering alles aangelegen om de antirevolutionairen te zuiveren van de verdachtmakingen van
reactionaire opvattingen tijdens de interpellatie. Volgens Van Höevell maakt het droit divin
dat de antirevolutionairen aanhangen, het hun onmogelijk om loyaal te zijn aan de herziene
368

Uitspraak van Van Goltstein, Handelingen 1852-1853, 107.
Een promesse is een schriftelijke schuldbekentenis. Volgens Zwart, Duymaer van Twist, 94-99, verloopt de
samenwerking tussen de minister en de gouverneur-generaal op dit punt verre van gemakkelijk. De minister houdt
door zijn onwil om hem van voldoende zilver te voorzien, Van Twist wel erg kort, waardoor de laatste voortdurend in
geldnood verkeert. Bij de eerste uitgifte van ƒ 1 miljoen is de rente vastgesteld op maar liefst 6 %.
370
Handelingen 1852-1853, 107. Ook Van Goltstein gaat op dit onderwerp in, maar niet nadat hij na een grondige
bestudering van de stukken constateert dat er nog veel informatie ontbreekt, zodat ‘een juist oordeel over het
Cultuurstelsel’ nu niet te geven is.
371
Ibidem, 111. De Man wrijft Pahud in dat de regering Van Twist ‘uit hoofde van zijne groote bekwaamheid,
eerlijkheid en onafhankelijkheid’ voor die hoge past gevraagd heeft.
369
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grondwet. Groen ontkent dit ten stelligste. Hij wijst erop dat ‘ons geheele stelsel medebrengt
(...) getrouw te zijn aan de spreuk: praesentem reipublicae statum tueri’ en dat ‘de Grondwet,
als de eerste der lands wetten, (...) in verband met de voortzetting van het nationale leven,
verbindende kracht heeft’.372 Het zijn juist de liberalen, als verkapte aanhangers van de
volkswil, die door de steeds veranderende opvattingen voortdurend verplicht zullen zijn de
grondwet te veranderen.
Thorbecke antwoordt onmiddellijk met een bijzonder uitvoerige rede die een hoogtepunt is
in het jarenlange debat met Groen. Thorbecke is aan de ene kant serieus en precies. Hij
verbaast zich over het aangehaalde citaat, ‘want, zoo iemand, zoo eenige partij tegen dien
praesens reipublicae status is opgekomen, het zijn de geachte spreker en zijne vrienden’. ‘Den
tegenwoordigen staat van ons Rijk ik hoop mij te bedriegen maar ik geloof het is een
doorn in het oog van den geachten spreker’.373 Thorbecke is vooral wars van het mengen van
geloofszaken in het politieke debat. ‘Wij houden hier geene kerkvergadering; wij hebben niet
over geloofsbelijdenis te handelen: de Grondwet zelve verbiedt het ons’.374 Maar daarnaast is
het voor Thorbecke voor het eerst sinds jaren ook een intellectueel spel met badinerende
tussenzinnen en spitse omkeringen.375 Groen weerstaat de verleiding om dit steekspel aan te
gaan. Hij wil, nu de herinnering aan de interpellatie nog vers is, zijn tegenstanders ervan
overtuigen dat de antirevolutionaire binding aan de grondwet hechter is dan de liberale, omdat
de eerste rust op beginselen, ingebed in de politieke en godsdienstige geschiedenis van
Nederland. De toespraak heeft wel enig effect. Poortman reageert verzoenend met het
wederkerige verzoek aan Groen om niet allen ‘die zich onder de leus van vrijzinnigheid (...)
scharen’ op één vijandige hoop te willen vegen.
De behandeling van de verschillende hoofdstukken levert door het overschot nauwelijks
financieel commentaar op. Deze keer gaat het vooral om het optreden van Van Zuylen van
Nijevelt van Buitenlandse Zaken en Strens van Justitie die hun begrotingen voor de eerste
keer verdedigen. Verder is er altijd een aantal min of meer toevallige onderwerpen die
Kamerleden uit persoonlijke betrokkenheid aan de orde stellen, omdat er elders geen plaats
voor is.
372

Ibidem, 131. Groen haalt hier een gedeelte aan van een aan Cicero toegeschreven citaat dat in de 17e en 18e eeuw
veel gebezigd is: ‘boni civis est, praesentem reipublicae statum tueri, eumque mutatum nolle’, ofwel, het is een
eigenschap van een goede burger om de huidige toestand van de staat te beschermen en niet te willen dat die
veranderd wordt.
373
Ibidem, 1352.
374
Ibidem, 1352. Thorbecke verzuimt niet om de antirevolutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje, die bij het
aantreden van de minister van Oorlog de gemoederen heeft bezig gehouden, te diskwalificeren omdat zij met de
verwijzing naar de geloofsbelijdenis ‘het karakter van politieke vergaderingen verloochen(t)’.
375
Thorbecke heeft ‘met bijzonder aandacht geluisterd’ naar Groens omschrijving van de conservatieve partij. Die
wil, naar eigen zeggen, niet terug naar de toestand voor 1848 maar zij streeft naar de ‘historische aaneenschakeling
van de Natie’. Het is een aanduiding waar de minister niets mee kan. Het is zijn diepe overtuiging dat hij als hoofd
van de ministeriële partij ernaar streeft ‘te behouden, te waarborgen al die schatten, die onze geschiedenis heeft
overgebragt op deze tijd’. Ibidem, 1352. Deze voortdurende drang om het verleden door tijdige hervorming van de
staatsinstellingen te bewaren, komt uitvoerig aan de orde in de verschillende publicaties van Drentje. Zie
bijvoorbeeld: Thorbecke. Een filosoof in de politiek, 339-341, waar Thorbecke al omstreeks 1840 in een rectorale
rede aantoont dat de stagnatie tijdens de 18e eeuw het gevolg was van ‘achterstallig staatkundig onderhoud’. Zijn
staatkundig optreden is erop gericht om een herhaling van deze fout te voorkomen en de schadelijke gevolgen door
hervormingen te herstellen.
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Van Zuylen van Nijevelt heeft niet te klagen over de hartelijke ontvangst door zijn
geestverwanten. De minister is immers, in de woorden van Zijlker, ‘van geheeler harte de
vrijzinnige beginselen der Grondwet van 1848 (...) toegedaan’.376 Alle bekende thema’s
komen aan bod: de ‘voortdurend onafgedane regeling der Luxemburgsche zaken’, waarover
de regering voor het eerst mededeling doet,377 de kosten van de gezantschappen, het nut van
consulaten en zelfs het ministeriële tafelgeld.378
Het debat is vooral van belang door de beschouwing van Mackay die, naar aanleiding van
de aangekondigde volksraadpleging in Frankrijk, een opvallend pleidooi houdt voor het
historische koningschap. Hij maakt de ‘Commissie van 17 Maart’, een ongehoord
compliment, omdat die zich schaarde achter de bestaande grondwetsartikelen. Die artikelen
‘betreffen den OORSPRONG van het erfelijk Koningschap, zij zijn de HISTORISCHE EN
WETTELIJKE GROND der tegenwoordige en toekomstige troonopvolging’. Volgens Mackay
bewijst de onschatbare waarde van dit fundament zich vooral in deze bewogen dagen, nu
Frankrijk opnieuw kiest voor een revolutionair keizerschap.379 Niet Van Zuylen van Nijevelt
maar Thorbecke antwoordt met opvallend respect voor Mackay. ‘De rede van den
Afgevaardigde uit Arnhem heeft in meer dan één opzigt op mij een aangenamen indruk
gemaakt in dit opzigt een verrassenden indruk, omdat hij het rapport van den 17den Maart
1848 toejuichte’.380
Strens heeft het als aantredend minister van Justitie heel wat lastiger. Hem wacht een
bijzonder zware taak omdat veel wetten die de grondwet aan Justitie opdraagt, formeel wel
ingediend zijn maar, op de enquêtewet na, het Staatsblad niet hebben gehaald. De nieuwe
minister presenteert in de memorie van toelichting een bijzonder ambitieus programma dat
Van Akerlaken, de eerste spreker, met verwondering en enige scepsis releveert.381 De scepsis
van de liberale sprekers geldt niet zozeer het ambitieuze programma als wel de beginselen van
de minister. Jongstra gaat zo ver dat hij Strens nauwkeurig de contouren van de nieuwe wetten
voorschrijft, inclusief een juryrechtspraak.382

376

Zijlker is zo ingenomen met de nieuwe minister dat hij, ondanks zijn grote bezwaren tegen de spilzucht van het
ministerie, nu voor de begroting van Buitenlandse Zaken stemt.
377
Deze keer heeft Metman de kranten nageplozen over Luxemburg. Van Zuylen van Nijevelt, die veel openhartiger
is dan zijn voorganger, deelt mee dat het geduld van de regering uitgeput raakte, waarop zij dreigde de Luxemburgse
belangen niet langer te vertegenwoordigen. Luxemburg koos voor de tegenaanval door de Nederlandse claim van
ƒ 6 miljoen nietig te verklaren. Nederland heeft vervolgens haar dreigement per 1 november 1852 geëffectueerd om
‘de Luxemburgsche Regering tot ander inzigten te brengen.’ Handelingen 1852-1853, 154.
378
De nieuwe minister heeft het vorig jaar afgeschafte tafelgeld van ƒ 6000 steels weer opgenomen in de begroting.
Reinders heeft het echter gezien en steekt met een aangenomen amendement een spaak in het wiel.
379
Mackay noemt het fundament het ‘kleinood’ van de constitutionele monarchie met ‘vrijheden als die van drukpers,
die van spreken’. Ibidem, 145. De nieuwe minister, een verklaard tegenstander van de antirevolutionairen, reageert de
volgende dag opvallen mild op de rede van Mackay, ‘die hem niet onwelgevallig is geweest’. Ibidem, 151. Zie ook:
De Gaay Fortman, ‘Mackay’, 167, met een later citaat van Mackay over de getemperde monarchie.
380
Ibidem, 1493.
381
Strens wil achtereenvolgens deze ontwerpen indienen: ‘vóór het einde van het jaar 1852; de wet op de regterlijke
organisatie, in den aanvang van 1853; die op het regt tot vereeniging en vergadering, in den loop dezer zitting; en
welligt in de ziting van 1853—1854 de ontwerpen omtrent de burgerlijke en militaire wetgeving’. Ibidem, 161.
382
Juryrechtspraak is een typisch doctrinair liberaal ideaal. Craiutu, Liberalism under siege, 282.
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De eerste toespraak van de minister is fris van toon en zakelijk van inhoud. De valkuil van
de beginselen ontwijkt hij door die te verbinden met de spoedig in te dienen ontwerpen.383
Hoewel de Kamer veel afstandelijker reageert dan bij Van Zuylen van Nijevelt, zal Strens niet
ontevreden zijn geweest. Zijn voorganger had vaak te maken met vijandigheid, waarvan in dit
debat geen sprake is. Bovendien kan hij het zwijgen van Groen over het recht van vereniging
en vergadering uitleggen als een uiting van een welwillendheid die Van Rosenthal heeft
moeten missen.
Tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken snijdt Groen van
Prinsterer onvermijdelijk de uitblijvende ontwerpen op het armbestuur en het onderwijs aan.
Vooral de nieuwe onderwijswet is dé toetssteen van alle organieke wetten. Voor Groen zijn de
nieuwe rechten en vrijheden pas realiteit als die ook gelden voor ouders die het bestaande,
openbare onderwijs in strijd achten met de godsdienstige opvoeding van hun kinderen.384
Groen hekelt steeds weer de impliciete, liberale drang om mensen op te voeden tot
ondogmatische, verlichte burgers. Hij is niet alleen origineel in zijn aanpak door een gedicht
van Da Costa te citeren als hulpmiddel, maar ook scherp en voor velen grievend. De
bestaande praktijk noemt hij opnieuw onnationaal en het openbare onderwijs verkeert in een
toestand van desorganisatie.385 Thorbecke gaat in zijn beantwoording uitvoerig in op het
bijzonder onderwijs. Dat is, mits ‘goed ingerigt, (...) eene ondersteuning van het publiek
onderwijs’. Het is te beschouwen ‘als eene bijdrage van particulieren aan de gemeene zaak
(...). Het onderwijzen is geene taak van regering. De Regering moet alleen voor een publiek
onderwijs zorgen omdat de bijzondere personen gemeenlijk te kort schieten’.386 Het is
verbazend dat de vele verdedigers van het openbare onderwijs dit zonder commentaar laten
passeren.
Het is zelden saai in de Tweede Kamer maar een (bijna-)duel komt weinig voor. Tijdens de
discussie over de toestand van de spoorwegen scheelt het niet veel. Schiffer, een betweterige
autoriteit op het gebied van waterstaatszaken, trekt het betoog van Thorbecke en het deskundigenrapport dat de minister heeft gebruikt, openlijk in twijfel. Storm van ’s-Gravesande stelt
voor, aangezien ‘de vorige spreker het zij met bescheidenheid gezegd de zaak uit een
geheel verkeerd oogpunt beschouwd heeft’, de discussie te beëindigen.387 Dit is tegen het zere
been van Schiffer. Als de Kamer hem bij uitzondering voor de derde keer het woord geeft,
383

De Man waarschuwt de minister voor zijn ambtenaren. Die zijn gewend om de minister bij nieuwe initiatieven
‘honderde bezwaren voor [te] houden en moeijelijkheden in den weg [te leggen] die hem beletten zijn doel te
bereiken’, met als gevaar dat deze minister, ‘even als zijne voorgangers, eindigen [zal] met zich er aan te
onderwerpen, en niets goeds tot stand te brengen’. Handelingen 1852-1853, 174.
384
Zie ook: Lademacher, ‘Modernisering en emancipatie’, 10.
385
Van der Veen reageert direct, ‘niet om den handschoen op te nemen door den vorigen spreker aan den Minister
toegeworpen’, maar om de loftrompet te steken over het lager onderwijs, dat ‘wel verre van gedesorganiseerd te
worden, zich integendeel meer en meer verbetert’. Gevers Deynoot pakt het anders aan. Hij erkent de desorganisatie
van het lager onderwijs, maar wijt dat aan de uitbreiding van het bijzonder onderwijs. Hij verschilt daarmee van
mening met de minister die het als zijn verdienste ziet dat er sinds 1 januari 1850 meer dan 150 bijzondere scholen
opgericht zijn. Handelingen 1852-1853, 184, 186 en 1891.
386
Ibidem, 184, 186 en 1894. Thorbecke is dan ook een uitgesproken tegenstander van het beschermen van het
bestaande openbaar onderwijs in het geval dat er een verzoek wordt gedaan tot oprichting van een bijzondere school.
Hij noemt dit handelen vanuit ‘een bekrompen inzigt’.
387
Ibidem, 200.

414

Thorbecke aan het bewind

barst hij los tegen Storm van ’s-Gravesande dat hij ‘dergelijke aantijging’ van zich werpt, ‘en
zoo de spreker ze regtstreeks en personeel op mij gemund had, zou ik wel middel weten te
vinden om hem buiten deze vergadering tot reden te brengen’. Het komt niet tot een duel
omdat de voorzitter hem vermaant geen dreigementen te uiten, waarop Schiffer antwoordt dat
hij zich niet bewust is dat hij ‘bedreigingen gebezigd’ heeft.388 Na een lang debat keurt de
Kamer de begroting unaniem goed. Het gezag van Thorbecke is onverminderd groot.
Van Hall is en blijft een van de meest sensitieve en bekwame politici van de Kamer. Dat
blijkt tijdens de behandeling van de begroting van Rooms-Katholieke Eredienst uit de vraag
van hem naar de onderhandelingen tussen de regering en de Pauselijke Stoel ‘omtrent de
organisatie van de Roomsch-katholieke Eeredienst’. Het gerucht gaat ‘buiten deze Kamer en
welligt binnen deze Kamer dat er een concordaat zou gesloten zijn’. De Kamer heeft het recht
‘om te verlangen op de hoogte gebragt te worden van de onderhandelingen’.389 Van Hall stelt
zijn vraag aan Van Zuylen van Nijevelt van Buitenlandse Zaken en niet aan Strens die RoomsKatholieke Eredienst waarneemt. Strens laat zich niet zomaar passeren. Hij doet net alsof de
vraag aan hem gesteld is en antwoordt dat het de Kerk vrij staat haar organisatie te regelen,
‘behoudens het grondwettig toezigt tot handhaving der openbare orde en rust’ en dat hierover
‘bij het Gouvernement ten bekwamen tijde verdere mededeelingen tegemoet gezien’ kunnen
worden. Van Zuylen van Nijevelt kan niet meer dan bevestigen wat Strens heeft gezegd.390 De
kwestie van de bisschoppelijke hiërarchie, die in april 1853 als bij verrassing de val van de
regering veroorzaakt, is op de achtergrond al gaande.
De begroting van Oorlog krijgt met 20 tegenstemmen de kleinste meerderheid van alle
begrotingshoofdstukken. Dit kan een onuitgesproken protest tegen Forstner van Dambenoy
zijn, al richt geen enkele tegenstemmer zich tot de persoon van de minister. De liberale
tegenstemmers zijn niet alleen wars van een omvangrijke oorlogsbegroting maar ook van het
antirevolutionaire gedachtegoed waar de minister niet afkerig van is.
De Kamer blijft verschil maken in de omgang met de verschillende ministers. Dat ervaren
niet alleen de nieuwelingen Strens en Forstner van Dambenoy, ook Pahud van Koloniën
maakt het deze zitting aan den lijve mee. Het is wel zo dat deze minister een kritische
bejegening over zich afroept met zijn weinig verheffende en geïrriteerde verdediging van zijn
begroting.
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Ibidem, 2013-4. Schiffer laat er echter nog wel op volgen dat, mocht dit wel zo zijn, ‘dan is dit uitgelokt door dat die
spreker zich schijnt ten doel te stellen, om zich altijd vijandig op mijne baan te plaatsen’. Het voorval doet sterk
denken aan de botsing tussen Van Dam van Isselt en Van Hall 19 februari 1846. Toen was er echter wel sprake van
een regelrechte uitdaging tot een duel dat alleen door een verzoenende verklaring van Van Hall voorkomen is. Begin
jaren vijftig is de verstandhouding tussen beiden enorm verbeterd: Engelen vertelt in zijn Gedenkschriften, 251, dat
Van Dam regelmatig te gast is bij Van Hall.
389
Handelingen 1852-1853, 243-244. Van Hall benadrukt, net als alle leden die in welk verband dan ook over dit
onderwerp iets te zeggen hebben, dat het de Rooms-Katholieke Kerk vrijstaat om haar interne organisatie naar eigen
inzicht te regelen. Bornewasser, ‘The Authority of the Dutch State’, 174.
390
In zijn Herinneringen laat Van Zuylen van Nijevelt de bijdrage van Strens achterwege.
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De stok om de hond te slaan, is het gedwongen ontslag van de gouverneur van Suriname
Van Raders.391 Van Goltstein kiest de formele aanpak. De gouverneur heeft, volgens Van
Goltstein, naar de voorschriften gehandeld en de minister heeft zich laten intimideren door
Oostenrijk, waarmee de eer van het land in het geding is. De minister verdedigt zich door te
suggereren dat Van Raders niet naar allerlei ‘officieuse raadgevingen’ heeft willen luisteren.
Door het aanhalen van allerlei persoonlijke zaken schildert hij de gouverneur af als een lastige
en eigenzinnige ambtenaar. Het lokt een bijzonder kritische reactie uit van de liberaal Van der
Linden.
Het liberale ongenoegen over het beleid van de minister is vooral heel groot bij Van
Höevell. Hij constateert tot zijn spijt ‘dat de Minister het oude, of (zoo als de afgevaardigde
uit Arnhem [Mackay] het noemt) het verouderde koloniaal stelsel is toegedaan’, zelfs dat er
sprake is van ‘eene volkomene overeenstemming met den geachten afgevaardigde uit
Rotterdam [Baud], die een tijdlang aan het hoofd van dat stelsel heeft gestaan’.392 Dat is voor
alle liberalen en hun medestanders een onoverkomelijk bezwaar dat de minister niet van zich
af kan schudden. Van Höevell kondigt aan dat hij ‘thans (...) tegen die begrooting [zal]
stemmen; niet alleen om redenen in de begrooting, maar ook redenen daarbuiten’.393 Daar sluit
de andere autoriteit Sloet tot Oldhuis zich bij aan, omdat het Cultuurstelsel ‘onze natie
vernedert’ en het ‘den zedelijken invloed van ons handje-vol volks te midden van zoo vele
millioenen menschen’ ondermijnt.394
Als alle onderwerpen aan de orde geweest zijn en iedereen uitgesproken is, neemt
Thorbecke het woord die het gedoe over de ontslagen Surinaamse gouverneur met grote
ergernis aangehoord heeft. In korte en apodictische zinnen leest hij de Kamer én de minister in
niet mis te verstane bewoordingen de les door ‘het ontslag van eenen ambtenaar’ vanuit de
bevoegdheid van de Kamer, vanuit het recht van de ambtenaar en de zelfstandigheid van de
regering en vanuit de ministeriële verantwoordelijkheid te bespreken. Het komt erop neer dat
de Kamer alleen recht van spreken heeft als de wet is gekrenkt en daar is in dit geval geen
sprake van. Verder heeft Thorbecke geen goed woord over voor Van Raders die op meerdere
manieren de publiciteit heeft gezocht en tot slot werpt hij de Kamer voor de voeten dat zij de
ministeriële verantwoordelijkheid ‘vernietigt’, als zij de minister het recht betwist om een
ambtenaar waarmee hij niet werken kan, te ontslaan. Bondig en afstandelijk nuanceert en
beantwoordt Thorbecke de gestelde vragen. De liberale Kamerleden, die duidelijk geen hoge
dunk van Pahuds thorbeckiaans gehalte hebben, zijn te ver gegaan in hun kritiek op de
minister. Zij roepen daarmee een scherpe terechtwijzing van Thorbecke over zich af die ze,
391
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vrijwillig of noodgedwongen, accepteren. Het is in ieder geval geen compliment voor hun
onafhankelijkheid.
Op 10 december 1852 rest alleen nog de wet op de Middelen onder het adagium dat hij die
de uitgaven toestaat, de middelen niet mag weigeren. Alle vaste thema’s, van de onzedelijke
loterij tot het perfide belastingstelsel, passeren de revue zonder de aanvaarding met 48 tegen
12 stemmen in gevaar te brengen.
De regering lijkt vast in het zadel te zitten, maar meerdere Kamerleden hebben bij de
ministers Strens, Forstner van Dambenoy en Pahud reserves laten blijken die veel verder gaan
dan een enkele uitgavenpost. Deze kwetsbaarheid van het ministerie komt op 13 december
onverbloemd aan de oppervlakte tijdens het debat over de conversiewet, ofwel de ‘wet tot
aflossing of verwisseling van nationale schuld’, van minister Van Bosse. Na een uitvoerig
debat gaat de Kamer akkoord met een conversie van de staatsschuld van 4% naar 3¾ of naar
3½%. Sloet tot Oldhuis heeft het debat met toenemende ergernis aangehoord. In het moederland gaat het om kwart procent meer of minder, terwijl in Nederlands-Indië de gouverneurgeneraal noodgedwongen tegen 6% moet lenen en waar de suikercontractanten hun zakken
vullen ten koste van het bestuur. Deze regering trad aan met een ‘grootsch programma: “Ziet
op onze daden!”’, dat ook gold voor de hervorming van de financiële huishouding in
Nederlands-Indië. Nu zijn er drie nieuwe ministers aangetreden, van wie hij zich afvraagt of
zij in staat zullen zijn die noodzakelijke hervorming door de ministerraad aanvaard te krijgen.
Als dat niet geval is,
‘dan zal een groot gedeelte, grooter misschien dan de Regering zelve vermoedt, van de
vrijzinnige leden dezer Kamer, van hunne zijde het bewijs geven, dat zij hunne zending naar
deze Vergadering, hunne roeping als volksvertegenwoordigers anders begrijpen dan om hier
te dienen tot stemmachines van het Ministerie!’395
De toespraak lokt geen enkele reactie uit, niet van de Kamer en evenmin van de regering,
hoewel de ministers Thorbecke, Van Zuylen van Nijevelt en Pahud aanwezig zijn. De Kamer
neemt de wet overigens met 58 stemmen voor en 1 (van Poortman) tegen. De ministeriële
homogeniteit blijft de achilleshiel van het ministerie die nu ook buiten de conservatieve
oppositie als een groot probleem wordt ervaren. Niet Van Goltstein of Groen maar een
vrijzinnige steunpilaar van de regering brengt zijn zorgen onverwacht en bruusk onder
woorden.
(2) De strafwetgevende macht van de waterschapsbesturen
Vriend en vijand zijn het erover eens dat het productieve vuur van de regering in deze zitting
sterk afneemt. In eerdere jaren werden de grote wetten aangenomen in het voorjaar en de
vroege zomer van het vergaderjaar. In deze zitting neemt de Kamer in de maanden februari tot
395
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eind april zegge en schrijve één wet aan van wat grotere betekenis, de wet van Thorbecke op
de strafwetgevende macht van de waterschapsbesturen. De ontwerpen op het armbestuur en de
ministeriële verantwoordelijkheid zijn nog in voorbereiding op het moment dat Thorbecke het
ontslag van de regering indient.
Van 8 tot 10 maart 1853 debatteert de Tweede Kamer over de regeling van de strafwetgevende macht van de waterschapsbesturen. Samen met de ontwerpen op de provinciale
Zeeuwse belasting en de plicht van de provincie om behoeftige gemeenten te ondersteunen,
zijn het drie belangrijke struikelblokken voor de conservatieve oppositie. Het ontwerp op de
strafwetgevende macht bestaat uit drie paragrafen, waarvan de tweede en derde de meeste
tegenstand oproepen. Mackay, een uitgesproken tegenstander, zegt het zo: ‘wat § 1 betreft,
daar ga ik over heen; op § 2 stuit ik; over § 3 struikel ik’.396 De tweede paragraaf verleent de
Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om waterschappen die hun taak niet naar behoren
uitvoeren te dwingen om dat alsnog te doen met betaling van de kosten die dat met zich
meebrengt. Het gaat om een fundamentele kwestie. De tegenstanders zijn het eens met ‘de
heeren Anemaet, Schooneveld en van Leeuwen, [in 1848] leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, [die] beweerd en volgehouden [hebben] dat de polder-aangelegenheden
waren van particulier belang en beheer’ en daarmee gevrijwaard dienen te blijven van
staatsbemoeienis.397
Thorbecke heeft, met zijn primaat voor het publieke recht en het belang van de staat, niet
de minste moeite met deze bezwaren. Het is voor hem glashelder dat de nieuwe grondwet
deze regeling gebiedt. Zij bedt instellingen als de waterstaat in in het geheel van de staat. De
minister toont zich wel gepikeerd over een late en onverwachte reactie van Groen die zijn
collega’s waarschuwend vraagt: ‘En gij, Mijne Heeren, wanneer gij aan art. 7 uw votum geeft,
vreest ge niet, (...) dat ge uwe mede-ingezetenen, weerloos, aan een centraliserend gezag prijs
geeft?’398 De waarschuwing brengt de wet niet in gevaar. Op 10 maart neemt de Kamer die
met 40 tegen 21 stemmen aan.
(3) Niet aan behandeling toegekomen: het wetsontwerp op het armbestuur
Het Ontwerp van Wet tot regeling van het Armbestuur, een van de twee ontwerpen waar
Groen van Prinsterer voortdurend om vraagt, staat na een voorbereiding van ruim anderhalf
jaar in april 1853 op het punt van plenaire behandeling. De Nederlandse armenzorg is
dringend toe aan verbetering. Zij is in die tijd ‘uitgegroeid tot een onoverzichtelijk netwerk
waarin noch de behoeftigen, noch de overheidsdienaren hun weg konden vinden’.399 Er zijn
2137 kerkelijke, 1134 burgerlijke en algemene en 81 gecombineerde armbesturen die samen
het geld uit giften en subsidies van de overheid verdelen. De besteding is ‘notoir ondoelmatig’
omdat transparantie en coördinatie ontbreken, zodat grote groepen verstoken blijven van
396
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hulp.400 Het probleem is des te nijpender omdat in het afgelopen decennium het beroep op
ondersteuning sterk toegenomen is.401
Op het moment dat Thorbecke zijn eerste ontwerp op 3 oktober 1851 bij de Tweede Kamer
indient, heeft hij kort daarvoor, op 4 juni, zijn gemeentewet met 52 stemmen voor en 13 tegen
binnengehaald. Bij het ontwerpen van de wet op de armenzorg heeft Thorbecke dezelfde
aanpak gekozen als bij de gemeentewet. Het ontwerp gaat uit van heldere principes, het moet
de bestaande situatie te verbeteren, een eind te maken aan mogelijke misstanden en, tot slot,
goed geredigeerd te zijn. Dat is zonder meer gelukt; over de opbouw en samenhang krijgt
Thorbecke van vriend en vijand lof toegezwaaid. Over de fundamentele uitgangspunten van
het ontwerp zijn de meningen echter sterk verdeeld. De belangrijkste oorzaak is Thorbeckes
overtuiging dat armenzorg een publieke taak is en geen liefdadigheid vanuit een persoonlijke
geloofsovertuiging. Armenfondsen zijn geen privaat eigendom maar het ‘goed der armen’ dat
een transparant beheer vereist en een doelmatige toekenning.402 Het is niet meer dan
noodzakelijk om een eind te maken aan alle ondoorzichtige vrijblijvendheid en willekeur.
Thorbecke brengt in zijn ontwerp alle instellingen voor armenzorg, kerkelijk of burgerlijk,
onder toezicht van de staat.
Het eerste ontwerp lokt heel veel maatschappelijke reacties uit. Burgers, instellingen en
kerken richten zich met adressen tot de Kamer en bestoken de publieke opinie met felle
pamfletten. De commissie van rapporteurs, bestaande uit Heemskerk, Van der Linden,
Metman, Poortman en Schooneveld, heeft het er moeilijk mee. Ze voelen zich liberaal, maar
als vertegenwoordigers van de elite zijn ze van jongs af opgegroeid met het idee dat
liefdadigheid onderdeel is van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De zorg voor
armen en behoeftigen is hun van jongs af ingeprent.403 De commissie verheelt in het verslag
niet dat er in de afdelingen veel fundamentele bezwaren leven. In § 1 erkent zij het recht en de
plicht van de wetgever om ‘de voorwaarden (...) [te] regelen, waarop door eene burgerlijke
gemeente aan een kerkelijk of bijzonder armbestuur subsidie mogt worden verleend’, maar zij
ziet ook een ‘Napoleontische centralisatiegeest’. De bevoegdheid van de staat om de
instellingen aan een ‘zekere mate van toezigt te onderwerpen’, wordt erkend maar dan wel
beperkt ‘binnen naauwe grenzen’. Doet hij dat niet, dan ‘treedt hij in de bijzondere regten en
oefent een gezag uit wat hem niet toekomt’ en handelt de wetgever in strijd met de
grondwet.404 Er is ook waardering voor het ontwerp. § 4 vermeldt optimistisch dat ‘zeer vele
400
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andere leden, die de aangeduide hoofdstrekking der wet óf niet, of niet zoo onvoorwaardelijk
afkeurden; haar in veel opzigten een uitmuntend, aan de behoeften des tijds beantwoordend
samenstel noemden’.405
Inmiddels is er zoveel tijd verlopen dat de sluiting van de zitting van 1851-1852 de stuiting
van het ontwerp tot gevolg heeft. Thorbecke neemt ruim de tijd om zijn voorstel op enkele
punten aan te passen, zodat het pas op 15 februari 1853 opnieuw bij de Kamer inkomt.406 Met
genoegen constateert de nieuwe commissie van rapporteurs, nu met Blaupot ten Cate,
Godefroi, Groen van Prinsterer, Heemskerk en Van Heiden Reinestein, dat de aangebrachte
veranderingen verbeteringen zijn. Zij onderkent echter ook ‘dat de wet in haar hoofdbeginsel
geenerlei wezenlijke verandering heeft ondergaan’. De regering blijft ervan overtuigd ‘dat de
kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid (...) aan door het staatsgezag vast te
stellen regels onderworpen moeten worden’.407 Het verslag verschijnt op 13 april 1853, vier
dagen voor de collectieve ontslagaanvraag van de regering. Het wetsontwerp op het
armbestuur komt niet meer in behandeling.
(4) De Aprilbeweging
De Aprilbeweging maakt een abrupt eind aan deze eerste periode na de grondwetsherziening
van 1848, waarin de Tweede Kamer nieuwe leden en nieuwe bevoegdheden heeft kunnen
integreren. De Aprilbeweging is de ingrijpendste politiek gebeurtenis sinds 1848. Zij is in de
eerste plaats een ongekende antipapistische agitatie in de kranten, vanuit de kerkenraden en
andere protestantse organisaties tegen het pauselijke besluit tot herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in Nederland.408 Formeel staat sinds 1848 niets het herstel in de weg. Op 24 maart
1853 krijgt de niet-katholieke pers lucht van de pauselijke breve die het herstel van de
hiërarchie in bijzonder triomfantelijke en ontactische bewoordingen proclameert.409 De
nieuwe organisatie vervangt de drie apostolische vicariaten in Noord-Brabant en Limburg en
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de zeven aartspriesterschappen in de overige provincies door vijf bisdommen: in Breda, ‘sHertogenbosch, Roermond, Haarlem en Groningen. Het aartsbisdom wordt, net zoals tot in de
Tachtigjarige Oorlog het geval was, gevestigd in Utrecht, een historisch verklaarbare, maar
politiek brisante keuze. Deze stad geldt als het grootprotestantse bolwerk bij uitstek.410
De Aprilbeweging is in de tweede plaats een minstens zo serieuze politieke storm. Allerlei
personen en stromingen die de ondubbelzinnig liberale uitwerking van de vernieuwde
grondwet met toenemende zorg moesten aanzien of ervaren hebben als een doorkruising van
hun vanzelfsprekende macht, keren zich tegen de architect van dit alles, de minister van
Binnenlandse zaken Thorbecke. Zijn consequente en onbuigzame optreden zien zij als de
verstoring van het oude evenwicht tussen de koning als hoofd van de regering, zijn ministers
en de Staten-Generaal ten gunste van hemzelf.411 Thorbecke berooft de koning van zijn macht
en degradeert de vorst tot een instrument van zijn republikeinse beleid. Al die tegenstanders
scharen zich nu rond de koning die op 15 april 1853, tijdens zijn jaarlijks bezoek aan de
hoofdstad, een massaal ondertekende petitie in ontvangst neemt.412 In zijn antwoord
distantieert Willem III zich openlijk van zijn regering en van de herziene grondwet. De koning
is niet van zins om op zijn uitspraken terug te komen, waarmee het lot van de regering
bezegeld is.413
Het heeft er alle schijn van dat de regering en de Tweede Kamer de omvang en de
heftigheid onderschatten. Het is de vraag of dit werkelijk het geval is. De regering heeft van
meet af aan, tevergeefs, verzocht om tijdig over de onvermijdelijke terugkeer van de
bisschoppelijke hiërarchie geïnformeerd te worden om er, zo nodig, invloed op uit te kunnen
oefenen. Vanaf het moment dat de beweging onbeheersbaar dreigt te worden, streeft de
regering ernaar om de koning te laten beseffen dat hij als hoofd van de uitvoerende macht
medeverantwoordelijk is voor het beleid dat er is gevoerd.414 Met dat doel schrijft minister
Van Zuylen van Nijevelt op 8 april een rapport voor de koning met een overzicht van de gang
van zaken rond dit dossier sinds 1850.415 De ministerraad schrijft een aanvullende brief met
het advies om het regeringsstandpunt openlijk te ondersteunen.
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De volgende stap zet niet de ministerraad maar de Tweede Kamer. Op 13 april, bijna drie
weken na het begin van de commotie, krijgt Van Doorn uit Utrecht toestemming voor een
interpellatie van de ministers van Rooms-Katholieke Eredienst en van Buitenlandse Zaken.
Een Kamerlid, en niet een minister, neemt het initiatief om op het hoogste politieke niveau de
ontstane onrust te bespreken. Dat de regering niet zelf het voortouw neemt, is al veelzeggend,
maar ook de Kamer reageert wel erg laat op de gebeurtenissen. Van Doorn, die niet uit is op
goedkoop effectbejag, vindt wel dat er ‘eene volkomene mededeeling noodwendig (...) plaats
moet vinden.’416
Minister Strens antwoordt onmiddellijk, omdat ‘de Regering zich kon verwachten, dat de
Staten-Generaal zouden wenschen inlichtingen te ontvangen omtrent de nieuwe organisatie
der R.K. kerk hier te lande’.417 De minister geeft een overzicht over de contacten met Rome,
legt uit dat hij overlegd heeft over de intrekking van het nutteloze concordaat418 en erkent
openlijk dat het Hof in Rome geen gehoor heeft gegeven aan het meermalen geuite verlangen
‘van onze zijde (...) om voorloopige mededeeling te ontvangen van de wijze waarop, en de tijd
wanneer tot de kerkelijke organisatie zoude worden overgegaan’.419 Hij benadrukt dat het gaat
om ‘een maatregel van zuiver godsdienstigen aard’ die ‘onmogelijk eenig nadeel noch hinder
aan de andere kerkgenootschappen kan toebrengen’. De minister zal er nauwlettend op
toezien, ‘dat ieder kerkgenootschap zich houde binnen de palen der gehoorzaamheid aan de
wetten van den Staat’.420 Het komt erop neer dat de regering binnen de beperkte
mogelijkheden die zij had, gedaan heeft wat zij kon en dat haar de enige mogelijkheid tot
beïnvloeding niet gegund is. Het lukt Van Zuylen van Nijevelt en Van Bosse die Hervormde
Eredienst waarneemt, niet om met hun zwakke reacties de verdediging nog een beetje glans te
geven.
Gevers van Endegeest, de volgende spreker, vindt dat de regering met haar formele gedoe
om de hete brij heendraait. Ze heeft niets gedaan en ook nog het enige instrument om iets te
kunnen doen, het concordaat, willens en wetens uit handen gegeven. Daarmee miskent zij de
landaard en heeft zij verzuimd de onvermijdelijke schok te verzachten. Nu is Van Zuylen van
Nijevelt beter bij de les. Het niets doen is geen nalatigheid maar een bewuste keuze, betoogt
hij. ‘Er behoorde niets gedaan te worden; men had daartoe geen regt’.421 Het pleidooi voor
vertraging en afzwakking van de nieuwe, kerkelijke hiërarchie is uiteindelijk een oproep om
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‘in lijnrechten strijd met de bepalingen der Grondwet’ te handelen. Het is een precieze
samenvatting van het regeringsbeleid.
Groen van Prinsterer erkent, net als Van Hall, het grondwettig recht van de roomskatholieken om zich te organiseren. Maar dit recht werkt ook naar buiten: ‘komt [het] in
aanraking met den Staat; dan is er een gemengd terrein,’ waar de overheid wel zeggenschap
over heeft.422 Nader onderzoek van de regeringsstukken is daarom geboden.
In de vijf dagen die de Kamer daarvoor nodig heeft, wordt zij in hoog tempo door de
gebeurtenissen ingehaald. Twee dagen na het debat, op 15 april, neemt de koning de petitie in
ontvangst, vervolgens schrijft de regering op de 17e de brief met de gevraagde maar
geweigerde ruggensteun en op dezelfde dag waarop de Kamer de interpellatie voortzet, op
dinsdag 19 april, ontvangt de regering de brief van Van Rappard met de mededeling ‘dat Zijne
Majesteit vermeent het oogenblik gekomen te zijn om in eene verandering van het Ministerie
te voorzien’.423 Intussen treedt Van Hall op als formateur van een gereconstrueerde regering
die, eveneens op de 19e, bij koninklijk besluit bekendgemaakt wordt.424 Tijdens de
voortzetting van het debat zijn de meest betrokkenen, Van Hall, Van Doorn (beiden zijn
aanwezig!) en de ministers nauwkeurig op de hoogte van wat er speelt. Daar is vrijwel niets
van te merken.
Het debat is daarmee een onwerkelijke vertoning, waarin Kamer en ministers in alle ernst
de gang van zaken nagaan met als conclusie dat ‘het Hof van Rome te kort gedaan [heeft] aan
datgene wat het Nederlandsch Gouvernement met regt kon verwachten’. Van Zuylen van
Nijevelt heeft op 7 april de gezant te Rome dan ook geboden ‘op vrij ernstige wijze de
ontevredenheid der Nederlandsche Regering over het gebeurde kenbaar te maken’, met op 11
april het bevel om ‘onverwijld aan dat voornemen gevolg te geven’.425 Tijdens deze
voortzetting treedt Thorbecke op als het onbetwiste hoofd van zijn regering. Zijn rede is een
uitstekende samenvatting van het regeringsbeleid en een dito beantwoording van de
verschillende opponenten. Het beleid is dat ‘niemands regten, de regten van het algemeen, zoo
min als die van eenig kerkgenootschap of eenig ingezeten, worden beperkt of gekrenkt’.
Daarmee veegt hij de verwijten dat de grondwet miskend zou zijn en dat de regering niet
nationaal gehandeld zou hebben, met een resoluut gebaar van tafel. De regering ‘wil zijn
nationaal, in dien zin, dat het de natie beschouwt als één geheel, omvattende alle deelen des
volks, dat, als zoodanig, in betrekking tot de Regering, noch protestant, noch katholiek is’.
Thorbecke heeft niets met het virulente antipapisme en begrijpt het waarschijnlijk ook niet.426
422

Ibidem, 463. Zie ook: Bruins Slot, Groen van Prinsterer, 93 e.v.. Van Rüter krijgt Groen het compliment dat hij
‘het recht der Rooms-Katholieke Kerk als onaantastbaar heeft erkend, hoezeer hij de Nederlandse natie als protestants
beschouwde’, ‘De Aprilbeweging’, 415.
423
Van Rappard is als directeur van het Kabinet des Konings belast met de correspondentie van de vorst.
424
Van Hall is op 16 april door de koning in Amsterdam ontvangen. Tijdens dat onderhoud zijn de hoofdzaken van
het nieuwe regeringsprogramma en de invulling van de komende ministeriële vacatures besproken. Gleichman, Mr.
F.A. van Hall, 168-171; Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie, 378-379.
425
Handelingen 1852-1853, 473. De minister vertelt eveneens dat de gezant, die ‘niet ongenegen is zich voor eenigen
tijd met verlof uit Rome te verwijderen’ dit ook opgedragen is. Van Zuylen van Nijevelt is zo ontevreden over het
optreden van de gezant dat deze de opdracht heeft gekregen de datum van zijn terugkeer nog niet vast te stellen.
426
Zie ook: Bornewasser, ‘Thorbecke en de kerken’, 380.

423

De Tweede Kamer van 1849 tot 1853

Het meest stoort de minister zich aan het feit dat Groen, en met hem alle andere critici, niet
heeft kunnen aangeven wat de regering dan wel had moeten doen. Een voorafgaande
mededeling had veel onheil kunnen voorkomen, evenwel heeft Rome ‘die mededeeling niet
gedaan; zoo men, zeg ik, dit aan Rome kan verwijten, welk verwijt blijft er over te rigten
aan het Gouvernement? Dit aan te toonen, hierin is men in gebreke gebleven’.427 Thorbecke
weigert, in welke vorm dan ook, de hand in eigen boezem te steken.
Het debat eindigt met een motie van Van Doorn, waarin hij zich beperkt tot de oproep tot
‘krachtige vertoogen [die] aan het Hof van Rome zijn of zullen worden gedaan’.428 De Kamer
neemt de motie aan met 40 stemmen voor en slechts 12 tegen. Het zijn de antirevolutionairen
Groen van Prinsterer, Van Lynden en Mackay, alle aanwezige rooms-katholieke leden
Dommer van Poldersveldt, Luyben, Meeussen, Van Nispen van Sevenaer, De Poorter, Van
Wintershoven en Van Wylick en verder nog Schiffer en Thorbeckes oud-student Leemans. De
schaars aanwezige liberalen Reinders, Van Höevell, Verweij, Ter Bruggen Hugenholtz,
Huguenin, Van der Linden, De Fremery, Van Nierop, De Moraaz en Van Eck stemmen voor
de motie. Van der Linden legt uit dat de motie een steunverklaring aan de regering is. Van
Doorn protesteert niet, maar het is de vraag of hij de motie zo bedoeld heeft.
Het optreden van de regering is pijnlijk formeel. De Heilige Stoel staat in haar recht en dus
gaat deze zaak, zolang de wetten niet worden geschonden, de regering niet aan. De
hoogoplopende emoties in het land zijn een bron van zorg maar die dienen geen invloed te
hebben op het beleid en het optreden in de Tweede Kamer. Het is een misvatting om te
denken dat de Kamer in haar terughoudende en beheerste optreden geen voeling zou hebben
met de samenleving. Zij ziet zichzelf als een onafhankelijke vertegenwoordiging van het volk
die de maatschappelijke en godsdienstige tegenstellingen kent en daarin deelt, maar die de
bijbehorende, heftige sentimenten uit alle macht probeert te weren uit de vergaderingen. Het
beheerste optreden van de meerderheid is niet meer dan poging om de eigen grootprotestantse
en antipapistische gevoelens enigszins te beheersen. Het zwijgen van de rooms-katholieke
Kamerleden is zowel een protest tegen zoveel diepgeworteld antipapisme als een verstandige
keuze om de invoering van een eigen kerkelijke organisatie niet nodeloos te compliceren.
Op woensdag 20 april 1853 volgt de apotheose én anticlimax met de ontvangst van het
koninklijke besluit van 19 april met het ontslag van de ministers Thorbecke, Van Bosse,
Strens en Van Zuylen van Nijevelt. Het tweede ingekomen KB vermeldt de benoeming tot
minister van Van Hall (Buitenlandse Zaken) , Donker Curtius (Justitie), Van Reenen
(Binnenlandse Zaken), Van Doorn (Financiën en de waarneming van Hervormde en andere
Eredienst) en Lightenvelt (Rooms-Katholieke Eredienst). Van der Linden krijgt toestemming
voor een interpellatie van de regering, waarvan alleen Forstner van Dambenoy van Oorlog
aanwezig is. Van der Linden wil van de minister weten wat ‘de redenen [zijn geweest] die het
Ministerie aanleiding gegeven hebben om zijn ontslag aan den Koning aan te bieden’, terwijl
dit ministerie ‘bij een groot gedeelte van de natie veel vertrouwen’ genoot en deze Kamer nog
427
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‘in de laatste dagen (...) met eene overgroote meerderheid (...) zich verklaard heeft te hechten
aan hetgeen door dat Ministerie is gedaan’.429 De minister waagt zich niet aan een toelichting
op de gebeurtenissen. Hij beperkt zich tot de voorlezing van twee brieven: die van de vorige
regering van 17 april en het antwoord van de koning van 19 april. In de brief, die ook door
Forstner van Dambenoy ondertekend is, stelt de regering de koning voor de keus om ‘of allen
twijfel en misverstand [ontstaan door het antwoord van de Koning op de aangeboden petitie],
op de meest uitdrukkelijke wijs, door eene ronde, openbare verklaring weg te nemen’, of om
‘ons te ontheffen’. De koning antwoordt dat hij ‘vermeent het oogenblik gekomen te zijn om
in eene verandering van het Ministerie te voorzien’.430 Daarmee valt het doek voor de
regering, maar ook voor de Kamer. In het overleg tussen Van Hall en de koning op 16 april
bespreken zij niet alleen de reconstructie van de regering maar ook ‘de quaestie van de
ontbinding der Tweede Kamer’.431 Van Hall is er alles aan gelegen om zich van een solide
parlementaire basis te verzekeren door het verzilveren van de anti-thorbeckiaanse
sentimenten.432
De volgende dag, 21 april 1852, sluit de nieuwe minister van Binnenlandse zaken Van
Reenen met een bijzonder korte rede namens de koning de zitting van de Staten-Generaal. De
ontbinding volgt op 26 april, tegelijk met de aankondiging van de verkiezingsdatum die door
de koning vastgesteld is op dinsdag 17 mei 1853. De verkiezingen leiden tot een politieke
aardverschuiving in de Tweede Kamer: 27 leden, waaronder de nieuwe ministers Van Doorn
en Van Hall en vrijwel alle liberale prominenten, keren niet terug.
iv Conclusie
1849 tot 1853 is de periode van het geleidelijke opstaan van de Tweede Kamer tegenover een
regering die wel indrukwekkend gestart is, maar daarna steeds meer te kampen heeft met
verdeeldheid en afnemende productiviteit.
De directe verkiezingen brengen een nieuwe generatie van assertieve, veelal liberale leden
in de Kamer waar Thorbecke de eerste twee jaren het toneel beheerst. Deze dominantie is niet
goed voor het zelfbewust en onafhankelijk optreden van de Tweede Kamer. De uithaal van
Donker Curtius uit de introductie is niet vrij van ressentiment, maar daarmee niet onwaar of
onjuist. De prominenten ondervinden hier de meeste hinder van omdat de Thorbeckegezinde
meerderheid niet of nauwelijks geïnteresseerd is in vooraanstaande collega’s die met elkaar
een ontwerp ontleden ten dienste van het gemeen overleg. Het overwicht van Thorbecke is
ook ongunstig voor de oppositie die bij voorbaat gemarginaliseerd is. Het is voor Groen van
Prinsterer, Van Hall, Donker Curtius en Van Goltstein, die vier delen van het politieke
spectrum vertegenwoordigen, vechten tegen de bierkaai.
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Het gebrek aan ministeriële homogeniteit, de verdeeldheid door de aanwezigheid van
elementen die om politieke redenen niet gemist kunnen worden, zoals Van Zuylen van
Nijevelt het puntig zegt, doet de Kamer ook geen goed. Het zwakke optreden van Nedermeijer
van Rosenthal, Van Sonsbeeck en Van Spengler appelleert meer aan de (door Thorbecke
aangewakkerde) neiging van de Kamer om gebrek aan liberaliteit te vereenzelvigen met
zwakte om die vervolgens genadeloos af te straffen. Dit gedrag is in strijd met haar klassieke
roeping om samen met deze ministers goede wetten te maken.
De Tweede Kamer heeft aanvankelijk de nodige moeite om zowel de nieuwe leden als het
nieuwe recht van amendement soepel te integreren maar al doende leert zij het complexe werk
van onderzoek en de behandeling van wetsvoorstellen. De behandeling van de wetsontwerpen
van de ministers Van Bosse van Financiën en Pahud van Koloniën zijn sprekende
voorbeelden. Al gaat het ten koste van twee belangrijke ontwerpen (op de renten en het
Indische muntstelsel), de debatten onder de regie van de prominenten zijn vrijwel altijd van
hoog niveau. De Kamer opereert dan als vanouds: deskundig met de nadruk op individuele
onafhankelijkheid in spreken én in stemmen.
De stemanalyse bewijst ook voor deze periode haar onvervangbaar nut. Een eerste
opvallende uitkomst is dat de regering elk jaar te maken heeft met twee opposities, waarvan
de liberale vleugel elk jaar groter is dan de conservatieve/antirevolutionaire. Thorbecke zit
vast in het zadel hij heeft nauwelijks met tegenstand te maken maar dat geldt minder of
niet voor de overige leden van het ministerie. Het blijft een opmerkelijk gegeven dat de
staatkundige vernieuwing zoveel makkelijker verloopt dan de fiscale en economische
modernisering die op het nodige, liberale, verzet stuit.
De tweede belangrijke uitkomst is dat de omvang en de opbouw van de steun van de
Kamer aan de regering op slechts twee punten verschilt van de periode voor 1848. Het eerste
verschil is het feit dat de conservatieve oppositie zich een bescheiden, maar wel vaste plaats
verworven heeft. Voor 1848 zijn er vier zittingen geweest waarin deze oppositie opging in het
grote midden. Het tweede verschil is dat er tijdens de analyse minder stemmingen verwijderd
moeten worden. Er komen minder tegenstellingen aan de oppervlakte die het stemgedrag van
de Kamer bepalen. De belangrijkste verklaring daarvoor is de dwingende aanwezigheid van
Thorbecke, ook tijdens de behandeling van voorstellen van zijn gedeprecieerde collega’s, die
andere, mogelijke tegenstellingen de kop indrukt.
De grote overeenkomst is dat alle overgangen van overtuigd liberaal naar uitgesproken
conservatief geleidelijk verlopen. Het betekent dat de Kamerleden onveranderlijk stemmen
naar hun persoonlijke overtuiging. Die overtuiging is vanzelfsprekend geënt in de
belangrijkste politieke, sociale, economische en religieuze opvattingen maar met de vrijheid
om elementen uit verschillende bronnen te combineren. Een curieus voorbeeld is Anemaet,
negenman en groot voorvechter van 1848 maar op het gebied van waterstaatszaken is deze
liberaal oerconservatief. De indeling van Kamerleden kan ook nu niet verder gaan dan
stromingen in plaats van partijen. Deze terugkerende constatering wil niet zeggen dat er geen
duidelijk herkenbare liberale en antirevolutionaire kernen van overtuiging bestaan, maar veel
aanhangers voelen zich vrij om ervan af te wijken als het ‘geweten’ dat vereist.
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Dit boek is een kort antwoord op de vraag naar de continuïteit in het functioneren van de
Tweede Kamer rond de grondwetsherziening van 1848, verpakt in een lang verhaal.
Belangrijke recente literatuur wijst de herziening aan als de bron van de belangrijkste
veranderingen sinds de stichting van het koninkrijk in 1815 tot de opkomst van de politieke
partijen vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw. De essentie van dat betoog is dat de
veranderingen zo groot en zo fundamenteel zijn dat 1848 geldt als het geboorte-uur van een
nieuwe Tweede Kamer. Deze studie toont aan dat daar om tenminste drie redenen het nodige
op af te dingen is.
De eerste reden is dat er in de literatuur een onvoldoende besef is van de kracht en
duurzaamheid van de geleidelijke veranderingen die sinds 1840 (en voor een deel ook eerder),
vaak met de nodige moeite, gerealiseerd zijn. De tweede reden is dat er vrijwel niet wordt
ingegaan op het dagelijkse functioneren van de Kamer voor 1848. De expliciete vraag hoe een
vergadering van 58 leden werkt en wie daarin de regie voeren, wordt in geen enkele studie
rechtstreeks gesteld. De derde reden is het gemis aan een geschikt instrument om de essentiële
bron die de stemmingen zijn, te kunnen onderzoeken.
In de jaren veertig maakt de Tweede Kamer een aanzienlijke ontwikkeling door, zoals het
onderzoek in deel II laat zien. In 1839-1840 legt de koning zich in het Verdrag van Londen
neer bij een definitieve afstand van België en komen de gevolgen van het rampzalige
financiële beleid van Willem I aan het licht. De herziening van de grondwet is dan niet alleen
noodzakelijk maar ook dringend geboden. De belangrijkste geschreven en ongeschreven
rechten en bevoegdheden die de Tweede Kamer weet te verwerven, zijn de vertrouwensregel,
de individuele of strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en de tweejaarlijkse
begroting. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de precieze inhoud van die rechten maar er
wordt niet getornd aan het bestaan ervan.
Vanaf 1840 treedt een nieuwe generatie van prominente Kamerleden aan die heel snel het
functioneren van de Kamer gaat bepalen. De prominenten zijn veelal voorzitter van de
afdelingen, bemannen belangrijke commissies en tijdens de debatten zijn zij in staat hun
standpunt op een duidelijke en toegankelijke manier te verwoorden. Als er zich onverwachte
problemen in het debat of rond procedures voordoen, zijn zij in staat om het probleem te
analyseren en de Kamer een oplossing voor te leggen.
Deze prominenten zijn de initiatiefnemers van de herziening van het oude reglement van
orde dat zij in overeenstemming willen brengen met de nieuwe rechten en het nieuwe elan
waarmee zij het Kamerwerk uitvoeren. De prominenten spelen ook de hoofdrol in het steeds
sterker wordend pleidooi, in levendige debatten over het adres van antwoord, voor een nieuwe
herziening van de grondwet die een oplossing moet bieden voor enkele constitutionele
beperkingen in de samenwerking tussen Kamer en regering (ontbreken van het recht van
amendement en van Kamerontbinding). Dit initiatief blijft zonder resultaat, zeker nadat
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Thorbecke in 1844-1845 met zijn negenmannenvoorstel de Kamer en niet de koning het
initiatief tot een vergaande herziening wil geven.
De in deze studie voor het eerst systematisch toegepaste analyse van de stemmingen maakt in
de eerste plaats zichtbaar welke tegenstelling (voor 1848 één of twee, erna altijd één) het
stemgedrag van de Kamerleden bepaalt en, in de tweede plaats, hoe groot het draagvlak van
de regering is in de Tweede Kamer. Het blijkt dat er nooit in blokken, groepen of ‘partijen’
gestemd wordt, maar dat de steun voor de verschillende wetsontwerpen geleidelijk toe- of
afneemt, afhankelijk van de kant van waarneming. De Kamer is niet in te delen in partijen,
hooguit in enkele stromingen. De onafhankelijkheid van de Kamerleden is, voor én na 1848,
te groot en te belangrijk om strikte indelingen te kunnen maken. Deze losse binding schept
ruimte voor krachtige persoonlijkheden, wat prominenten bijna altijd zijn, om veel grotere
invloed uit te oefenen dan wat van een individueel Kamerlid meestal verwacht kan worden.
1848 is, met de opgedane ervaringen in de jaren veertig, een ‘openbare les’ voor de Tweede
Kamer, waarin zij, onder de niet geringe druk van de omstandigheden die koning Willem II
hoog opvoert, moet laten zien waarvoor zij staat, hoe zij werkt en wat de resultaten daarvan
zijn. Voor de prominenten is het een finest hour, ook al is het hun laatste uur onder de oude
bedeling. In maart zijn zij in staat om de koning de contouren voor een omvangrijke
herziening aan te reiken, al loopt dit spoor, door de bekende samenloop van omstandigheden,
al heel snel dood. Het betekent geenszins het eind van hun invloed. In de commissie van
rapporteurs dwingen zij minister Donker Curtius tot enkele wezenlijke concessies en tijdens
de behandeling van de twaalf herzieningsontwerpen voeren zij de meeste debatten op hoog
niveau. De analyse van het stemgedrag in 1848, met de ene dimensie en de twee
tegenovergestelde uiteinden, maakt de twee verschillende opposities nauwkeurig zichtbaar.
Zij laat zien tegen welke verschillende hoofdstukken de afzonderlijke opposities zich gekeerd
hebben. Dit verdeelde verzet is niet in staat om de herziening in gevaar te brengen.
De nieuwe grondwet bevestigt de eerder ingezette veranderingen, zoals de ministeriële
verantwoordelijkheid en het financiële toezicht op de regering, en zij breidt die verder uit,
zoals de Kamer dat al jaren graag gewild heeft. Deze verworvenheden zijn in ieder geval een
kroon op haar werk. Dat neemt niet weg dat zij, ten aanzien van het directe kiesrecht en de
toegekende vrijheden van godsdienst en onderwijs, veel meer krijgt dan ze voor zichzelf en
voor het land wenselijk acht.
De Tweede Kamer blijkt in 1848 over een aanzienlijk constitutioneel en parlementair
kapitaal te beschikken dat in eerdere jaren verworven is.
De overgang naar de nieuwe bedeling verloopt niet al te soepel. Dat komt, in de eerste plaats,
door het aantreden van een nieuwe, grotendeels onervaren, assertieve generatie Kamerleden
die zich in meerderheid liberaal noemt. Liberaal zijn betekent voor velen niet veel meer dan
dat zij de ‘nieuwe beginselen’ toegedaan zijn. Zij bepalen per geval wat dat in de praktijk
inhoudt. De tweede reden voor de hortende overgang is veel belangrijker. Het dwingende
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optreden van Thorbecke, eerst als Kamerlid en vanaf 1 november 1849 als minister,
compliceert de verhoudingen binnen de Kamer en de omgang met de regering aanzienlijk.
Thorbecke heeft uitgesproken opvattingen over de organieke wetten die van Nederland een
moderne, goed georganiseerde staat moeten maken; een staat waarin de verschillende
onderdelen en functies een duidelijke plaats aangewezen krijgen. Het ministerie Donker
Curtius - De Kempenaer heeft, volgens Thorbecke, in 1848 bewezen volstrekt onbekwaam te
zijn om de vereiste organieke wetten tot stand te brengen. Het ten val brengen van dit
ministerie is daarmee de belangrijkste opdracht voor 1849. In acht maanden is deze klus
geklaard.
Het is niet zo dat de Kamer een willoos instrument is in de handen van Thorbecke, of dat er
geen sprake zou zijn van continuïteit in haar optreden. Dat blijkt uit de weigering om de door
Thorbecke gewenste zelfstandige rapporteurs op te nemen in het reglement van orde. De
Kamer is al in 1842 en 1844 tot de conclusie gekomen dat zelfstandige rapporteurs
hoogstwaarschijnlijk geen verbetering zijn. De meerderheid deelt in 1849 deze overtuiging.
De prominenten, met hun subtiele gezag op grond van kennis, ervaring en
spreekvaardigheid, hebben het aanvankelijk moeilijk om de continuïteit gestalte te geven.
Voor de liberale meerderheid is Thorbeckes woord (meestal) wet. Maar, de prominenten zijn
er nog steeds in die lastige beginperiode en de verversing van hun kring met nieuwe
Kamerleden zet zich door.
Als minister maakt Thorbecke het de prominenten eveneens moeilijk. Zijn grote organieke
wetten zijn zo goed en de verdediging zo helder en beknopt dat het verkennende en
analyserende werk, waar de prominenten zo goed in zijn, bijna niet nodig is. Het handjevol
conservatieven en antirevolutionairen dat uiteindelijk tegenstemt, is een geïsoleerde en
ongevaarlijke minderheid die met dédain behandeld mag worden.
De prominenten komen veel beter tot hun recht als Thorbecke er niet is of als hij zich
afzijdig houdt. Dat is vooral het geval tijdens de laatste twee jaar van zijn ministerie, als grote
organieke wetten uitblijven. Het is de tijd van Van Bosse die zijn talrijke belastingwetten in
de Kamer verdedigt. Dan blijkt dat de Kamer haar vorm hervonden heeft. De prominenten
leiden het onderzoek van de ontwerpen en zij regisseren de debatten als vanouds.
Een onomstotelijk bewijs van continuïteit is de verwerping van Van Bosses liberale wet op
de belasting van renten uit kapitalen. De Kamerleden stemmen vooral naar hun eigen,
zelfstandige, onafhankelijke overtuiging die zwaarder weegt dan het liberalisme van Van
Bosse en zelfs van Thorbecke.
De grote constante in het optreden van de Tweede Kamer van 1840 tot 1853 is dit
onafhankelijke stemgedrag, zichtbaar gemaakt in de stemanalyses vanaf 1840. Het gaat
meestal om analyses met één dimensie, soms met twee, met een tegenovergesteld uiteinde en
vooral: met een geleidelijk aflopende (of toenemende) steun voor de regeringsvoorstellen. Het
Kamerlid bepaalt namelijk in de meeste gevallen zelf hoe hij stemt.
Dat neemt niet weg dat er vanaf 1848 het nodige verandert. De analyses van de stemmingen
geven daarvoor aanwijzingen. In de eerste plaats is het vanaf 1849 minder vaak nodig om
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stemmingen te verwijderen die wijzen op een tweede, stembepalende tegenstelling. Het
betekent dat de bandbreedte in de opvattingen van de Kamer minder groot is, vooral
veroorzaakt door een grotere homogeniteit van de nieuwe vertegenwoordigers en door het
optreden van dominante prominenten als Thorbecke, Groen van Prinsterer, Van Hall, Van
Zuylen van Nijevelt en vele anderen.
Deze versmalling hangt nauw samen met de tweede verandering, het hiervoor genoemde
aantreden van een nieuwe generatie parlementariërs die extraverter is, minder gevoelig voor
traditionele gezagsverhoudingen en harder, zoals Van Sonsbeek, Van Spengler en vooral
Nedermeijer van Rosenthal moeten ervaren. De politisering van de debatten, die voor 1848
beslist niet afwezig was, neemt door dit optreden vanaf 1849 aanzienlijk toe.
De grootste verandering is de invloed die Thorbecke, zeker op langere termijn, heeft op de
richting waarin de Tweede Kamer zich ontwikkelt. Volgens Thorbecke vereist de tijd een
direct gekozen en volstrekt onafhankelijke volksvertegenwoordiging zonder binding aan de
kiezer en zonder partij- of fractiedwang. Het enige wat telt, is de eigen overtuiging, het eigen
geweten. Het geluid van het onafhankelijke geweten klinkt de Kamerleden van voor 1848 heel
vertrouwd in de oren. Hoe vaak hebben zij daar zelf niet mee geschermd?
Deze nieuwe Kamer dient geëquipeerd te zijn met voldoende rechten, zoals het recht van
amendement, van enquête, de volledige ministeriële verantwoordelijkheid met het koninklijke
recht van Kamerontbinding. Ook dit is niet specifiek thorbeckiaans. De kring rond Duymaer
van Twist, Van Goltstein en Schooneveld heeft daar lang en vasthoudend voor gepleit.
Wel nieuw is de compositie van de vernieuwingen. Thorbeckes historistisch-idealistische
visie op de geschiedenis en het heden verschaffen hem de rotsvaste overtuiging aan de spits te
staan van de staatkundige ontwikkelingen van Nederland temidden van de belangrijke
Europese staten. Wat hij doet heeft een uitgesproken moderne, toekomstgerichte glans. Zijn
legalisme, ofwel hoogachting van de wet, in combinatie met zijn dwingend leiderschap stellen
hem in staat te breken met het verleden op die onderwerpen waar bestaande structuren met
veel openlijke en verborgen gebreken goedbedoeld maar weinig doordacht in stand gehouden
werden. En bovenal, Thorbecke bevrijdt de Kamer met de directe verkiezingen van de last van
de besloten netwerken en het bijbehorende cliëntelisme dat onlosmakelijk verbonden is met
de verkiezing van de Kamer door de Provinciale Staten. Dat er nieuwe netwerken en nieuwe
vormen van sturing ontstaan, doet aan deze bevrijding niets af.
Betekent dit de geboorte van een nieuwe Tweede Kamer? Nee. De Tweede Kamer blijkt over
niet geringe, duurzame kwaliteiten te beschikken waarmee zij de storm van 1848 en de directe
verkiezingen doorstaat. Sterker nog, deze kwaliteiten blijken nodig om het verwarrende en
soms chaotische eerste jaar door te komen en, na de dominantie van Thorbecke als minister,
haar vroegere, vruchtbare werkwijze te hervinden. Die blijkt soepel genoeg om nieuwe leden
en nieuwe rechten te integreren.
Daarmee doet deze studie recht aan het optreden van de Tweede Kamer in 1848,
rehabiliteert zij haar functioneren tijdens de jaren veertig en nuanceert zij het tegenwoordige,
soms eenzijdige beeld over haar functioneren in de eerste jaren na de grondwetsherziening.
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Samenvatting: Werk in uitvoering. Het functioneren van de Tweede Kamer
tijdens, voor en na de grondwetsherziening (1840-1853)
De aanleiding voor deze studie is de verwondering, opgedaan tijdens een eerder onderzoek,
over het functioneren van de Tweede Kamer in 1848. Die bleek onder leiding van een groep
prominente Kamerleden met Duymaer van Twist, Van Goltstein, Nedermeijer van Rosenthal,
Schooneveld en Verweij Mejan, een actieve en betrokken bijdrage geleverd te hebben aan de
totstandkoming van de grondwetsherziening. Dit is in tegenspraak met de bestaande beelden
van Boogman tot Turpijn die de laatste decennia opgeld doen.
De recente literatuur over de Tweede Kamer in de decennia na 1848 stelt dat de invoering
van het directe kiesrecht, de volledige ministeriële verantwoordelijkheid en de uitgebreide
rechten van de Kamer het begin zijn van een geheel nieuwe fase in de parlementaire
geschiedenis waarin, volgens Jouke Turpijn, de Tweede Kamer als het ware opnieuw
uitgevonden is.
Een studie naar de continuïteit in het functioneren van de Tweede Kamer rond de grote
herziening van de grondwet moet duidelijk maken of mijn verwondering terecht was, of dat
Turpijn c.s het gelijk aan hun kant hebben. Dat laatste is niet het geval, al heeft hun onderzoek
veel nieuwe en verrassende inzichten opgeleverd.
Deze studie bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over het jaar 1848 dat onderzocht is
aan de hand van de vragen hoe de Tweede Kamer acteert tijdens de herziening en waaruit haar
deskundigheid bestaat. Is het optreden van de Kamer een incident, waarin een bangelijke
Kamer haar conservatieve overtuiging onder druk van de omstandigheden verloochent, zoals
veel auteurs willen doen geloven, of levert zij een laatste, substantiële bijdrage aan de
totstandkoming van de nieuwe grondwet? De resultaten zijn het uitgangspunt voor het
onderzoek in het tweede deel dat de periode van 1840 tot 1847 beslaat. Daarin staat de vraag
centraal hoe de Kamer zich in die jaren ontwikkelt. In de conclusie van dat deel is het
mogelijk om antwoord te geven op de vraag die over 1848 gesteld is: was het een incident of
leverde de Kamer, op grond van een jarenlange ervaring, gedegen werk af. Deel III gaat over
de jaren 1849 tot 1853. Treedt er daadwerkelijk een nieuwe Kamer aan die, als een jongeling
nog van alles moet leren van de liberale leermeesters, of zijn er andere, plausibele
verklaringen voor het soms wispelturige optreden van de Tweede Kamer?
De belangrijkste bron voor het onderzoek zijn de Handelingen. Het gaat daarbij niet alleen
om wat er door wie op een bepaald moment is gezegd, maar ook om wie de belangrijke
functies, zoals het Kamervoorzitterschap, de leiding van de afdelingen vervullen en wie de
verschillende commissies bemannen. Op grond daarvan is er per zittingsjaar een kring van
ongeveer tien prominente leden te construeren, afkomstig uit de verschillende politieke
stromingen die in de Kamer vertegenwoordigd zijn. Zij blijken onmisbaar te zijn voor het
succesvolle verloop van de Kamerdebatten.
Daarnaast zijn alle stemmingen in de Tweede Kamer over regeringsvoorstellen van 1840
tot 1853 systematisch onderzocht en beschreven met behulp van de analysetechniek
interspace politics van Menno Wolters. Deze techniek is gebaseerd op ‘in wiskundige termen
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vertaalde gedragstheoretische uitgangspunten’ die met behulp van zeven hypothesen vertaald
zijn in een groot aantal modellen die het stemgedrag typeren. Twee modellen blijken heel
nauw aan te sluiten bij het onafhankelijke stemgedrag van de Kamerleden in alle onderzochte
jaren. Het levert steeds weer een ordening of volgorde op van de Kamerleden die weergeeft
hoe zij zich op grond van hun stemgedrag verhouden tot de regering. In het eerste model is er
sprake van één oppositie tegenover de regering, in het tweede model zijn er twee
verschillende opposities die tegen een aantal voorstellen van de regering stemmen. De
analyses blijken een onmisbaar hulpmiddel om na te gaan hoe de steun voor de regering is
opgebouwd en hoe het gesteld is met de aanwezigheid van politieke stromingen in de Kamer.
In 1848 bepaalt koning Willem II hoogstpersoonlijk het begin van de grondwetsherziening als
hij Kamervoorzitter Boreel van Hogelanden meedeelt dat hij tot een vergaande herziening
bereid is. De Kamer levert binnen enkele dagen een blauwdruk voor een vernieuwde
grondwet, met het recht van amendement en volledige ministeriële verantwoordelijkheid maar
zonder het directe kiesrecht, waar de liberalen bovenal aan hechten. De koning verandert
echter van koers en legt het initiatief in handen van de liberalen met als belangrijkste leden
Donker Curtius, die minister van Justitie wordt, en Thorbecke, de voorzitter van de nieuw
benoemde staatscommissie die de herziening moet voorbereiden. Na de nodige strubbelingen
aanvaardt de koning het commissievoorstel dat de regering in de vorm van twaalf
wetsontwerpen de Tweede Kamer aanbiedt. Die staat onder grote druk van de koning, de
publieke opinie en de gespannen internationale situatie om het pakket zo snel mogelijk,
ongewijzigd aan te nemen.
De Kamer twijfelt geen moment aan de ernst van de zaak, maar dat betekent niet dat zij het
overal mee eens is. Veel Kamerleden uit het midden en uit de conservatieve vleugel zijn ervan
overtuigd dat er evenwicht moet bestaan tussen de democratische, gekozen Tweede Kamer, de
aristocratische, benoemde Eerste Kamer en de monarchie. Direct kiesrecht, de belangrijkste
eis van de liberalen, is voor hen aanvaardbaar, mits de koning beschermd wordt door een
Eerste Kamer die hij mag benoemen. Zo blijft het evenwicht tenminste intact. Deze
Kamerleden hebben vaak ook moeite met volledige vrijheid van vereniging, van godsdienst en
van onderwijs. Deze standpunten zijn lastig in overeenstemming te brengen met het voorstel
van de regering waarin die vrijheden wel toegekend worden en waarin de kiezers beide
Kamers direct kiezen.
Een zware commissie van rapporteurs met de prominenten Duymaer van Twist, Corver
Hooft, J.K. van Goltstein, J.E. van Panhuys en Verweij Mejan schrijft een kritisch rapport
over de twaalf wetsontwerpen dat Donker Curtius niet kan negeren. De regering moet
concessies doen: de Eerste Kamer wordt niet direct gekozen, maar door de Provinciale Staten
uit de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen. Verder beperkt de regering het recht
van vereniging enigszins en worden de vrijheid van godsdienst en van onderwijs iets
genuanceerd. Aan andere bezwaren, zoals handhaving van de Raad van State, komt de
regering niet tegemoet.
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De parlementaire behandeling van de twaalf ontwerpen zijn een hoogst ernstige
aangelegenheid. De debatten zijn uitvoerig. De vele Kamerleden die spreken, leggen
zorgvuldig verantwoording af van hun standpunten en hun stemgedrag. Ze erkennen dat de
omstandigheden een offer vragen maar dat hun eigen overtuiging, het geweten uiteindelijk de
doorslag geeft. De Kamer neemt uiteindelijk alle hoofdstukken aan, maar bij de gevoelige
onderwerpen met 14 tot 29% van de stemmen tegen.
Analyse van het stemgedrag laat die onafhankelijkheid, dat stemmen op grond van het
eigen geweten, goed zien. De twaalf hoofdstukken worden vanuit twee opposities bestreden,
een staatsrechtelijke (tegen de Raad van State) en een conservatieve (tegen een gekozen Eerste
Kamer), die elkaar nauwelijks overlappen. Dat verklaart waarom de herziening nooit echt in
gevaar is geweest. In het overzicht van het stemgedrag zijn partijen niet of nauwelijks
waarneembaar, hooguit enkele stromingen.
De twee belangrijkste bevindingen van het onderzoek van 1848 zijn, in de eerste plaats, dat
in de Tweede Kamer een kring van ongeveer tien prominente leden de regie voert die van de
Kamer een effectief opererende vergadering maakt. De tweede is het onafhankelijke
stemgedrag. Het regelmatig verwijzen naar die onafhankelijkheid en het gewicht van het
geweten is meer dan het ophouden van de schijn.
Het onderzoek in deel II, naar de periode 1840-1847, gaat over de vraag hoe de Kamer in die
periode functioneert. Die periode kent een moeilijke start. Het definitief afstand doen van
België in 1839 brengt een financiële chaos aan het licht die de regering voor die tijd
zorgvuldig buiten het zicht van de Tweede Kamer heeft gehouden. De aansluitende
grondwetsherziening van 1840 staat dan ook volledig in het teken van de invoering van
ministeriële verantwoordelijkheid om een eind te maken aan de slinkse praktijen die de
regering er op na gehouden heeft in de voorgaande jaren.
Het blijkt dat een kring van prominente leden met Luzac, Van Rappard, Bruce en
Schimmelpenninck van der Oye volop functioneert. Onder zijn leiding dwingt de Kamer de
regering de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en het ministerieel contraseign af. Samen
met de tweejaarlijkse begroting en de regeling van het koloniaal batig slot bij wet zijn het
grote en onomkeerbare veranderingen die de Tweede Kamer een veel volwassener positie
verschaffen tegenover de regering. Andere onderwerpen krijgen tijdens de herziening niet
voldoende aandacht, zodat de kiesrecht met tegenstrijdige bepalingen in de grondwet komt en
de Kamer te weinig gespitst is op het verkrijgen van nieuwe rechten, zoals het recht van
amendement.
Er verandert aanvankelijk veel in de omgang tussen de regering met de ministers
Rochussen en, wat later, Schimmelpenninck van der Oye en Van Hall die werk maken van de
nieuwe ministeriële verantwoordelijkheid. Ook in de Kamer maken nieuwe leden als Duymaer
van Twist, Van Goltstein, De Man, Nedermeijer van Rosenthal, Van Rappard, Van Rechteren,
Van Rijckevorsel, Schooneveld en Verweij Mejan hun opwachting. Zij dringen voortdurend
aan op de sanering van de enorme schulden en een doorzichtig financieel beheer.

433

Werk in uitvoering

In de eerste jaren na 1840 beheerst de financiële crisis alles. De staatsschuld is zo groot dat
die niet met de gewone inkomsten uit belastingen en zelfs niet uit de aanzienlijke koloniale
opbrengsten betaald kan worden. Ondanks het krediet dat hij heeft, lijdt minister Rochussen,
net als zijn opvolger, hierop schipbreuk. Het is de verdienste van Van Hall, die met een
combinatie van eerdere voorstellen en de dreiging van de invoering van een buitengewone
belasting op bezittingen, zijn ‘leningwet’, door de Tweede Kamer weet te loodsen. Het succes
maakt, naar de overtuiging van vrijwel alle prominenten Kamerleden, de weg vrij om andere
kwesties, zoals de hervorming van de rechtspraak, de kiesrechtkwestie en wetgevingstraject te
verbeteren. Daar is wel een nieuwe herziening van de grondwet voor nodig; na de oplossing
van de financiële crisis het tweede grote thema van de jaren veertig.
De Kamer, met de prominenten in de hoofdrol, probeert vooral tijdens de jaarlijkse
debatten over het adres van antwoord op de troonrede de koning te overtuigen van een
spoedige grondwetsherziening. Dat is tevergeefs, zodat Thorbecke, Kamerlid sinds 1844,
besluit om met acht anderen zijn ‘negenmannenvoorstel’ in te dienen. Thorbecke wil dat de
Kamer het initiatief neemt tot een vergaande herziening, inclusief direct kiesrecht. Het debat
van 26 tot 30 mei 1845 over de vraag of de Kamer het voorstel in behandeling wil nemen, is
een van de hoogtepunten uit de jaren veertig. In het debat komen alle argumenten voor en
tegen, met een veelheid aan alternatieven, uitvoerig aan de orde. Het negenmannenvoorstel is
echter een brug te ver voor de Kamer die met 21 stemmen voor en 34 tegen besluit om het niet
in behandeling te nemen. De regering reageert uitgesproken negatief. Zo laat zij de
gelegenheid voorbij gaan om na enige tijd met een kansrijk alternatief te komen, waarvoor
meer dan voldoende bouwstenen aangereikt zijn. Hoewel vrijwel alle auteurs over deze
periode schrijven dat het overleg tussen Kamer en regering daarna volledig in het slop raakt, is
dat in meerdere opzichten onjuist. De Kamer blijft (voorzichtig) pleiten om herziening maar
dat is kloppen aan dovemans deur geworden, totdat de koning overstag gaat omdat de
tegenstrijdige kiesrechtbepalingen herziening onvermijdelijk maken.
Het beeld van een heel indirect gekozen Kamer die onder leiding van prominente leden
ondanks dat in staat is tot belangrijke en inhoudelijk debatten over begrotingen, leningwetten
en de noodzaak van grondwetsherziening is ook zichtbaar in de analyses van de stemmingen
uit deze periode. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de meerderheid zich geroepen voelt om
de regering te steunen. Maar de regering heeft voortdurend te maken met een aanzienlijke,
steeds groeiende oppositie die vrijwel uitsluitend van één kant komt en waarin de liberalen het
voortouw hebben. Ook in deze jaren wordt er niet per groep of partij gestemd, maar bepaalt
elk lid op grond van zijn overtuiging, van zijn geweten, zijn stem. Het zorgt ervoor dat het
verloop van voor- naar tegenstanders van jaar tot jaar geleidelijk is. In enkele jaren ontstaat er
bij stemmingen over bepaalde onderwerpen een andere volgorde van Kamerleden. Er is dan
sprake van een extra tegenstelling in de Kamer die het stemgedrag bepaalt.
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In deel III gaat het vooral over de effecten van de nieuwe bevoegdheden in handen van een
nieuwe generatie Kamerleden. Zijn die zo groot dat de Tweede Kamer er onherkenbaar door
verandert?
Het nieuwe begin na de eerste directe verkiezingen van 30 november 1848 is veel lastiger
dan verwacht. De 35 nieuwe Kamerleden moeten ongetwijfeld wennen, maar dat is niet de
belangrijkste reden. Dat is de grote tegenstelling tussen Thorbecke als aanvoerder van de
liberalen in de Tweede Kamer en de regering met Donker Curtius als belangrijkste minister.
Donker ziet zichzelf als een succesvolle, liberale minister die de grondwet door de StatenGeneraal heeft geloodst en nu, aan de hand van een strikte planning, geroepen is die te
vertalen in moderne organieke wetten. Thorbecke daarentegen, is, naar overtuiging van
zichzelf en zijn aanhang, de auctor intellectualis van de grondwet en de enige die in staat is de
organieke wetten in dezelfde geest te ontwerpen. Deze tegenstelling zorgt voor een korte,
dramatisch verlopende, zitting waarin geen enkele organieke wet van betekenis tot stand
komt. Donkers wetten op het recht van vereniging en vergadering en de ministeriële
verantwoordelijkheid krijgen een storm van kritiek: het eerste ontwerp wordt verworpen, het
tweede trekt Donker zelf in, waarna hij aftreedt als minister.
Thorbecke is niet de enige tegenstander van het ministerie. Groen van Prinsterer, de enige
antirevolutionair maar met grote, oppositionele kwaliteiten, is ook een felle bestrijder van de
regering. Hoewel Groen een conservatieve visie op de staat heeft, is zijn opvatting over het
functioneren van de Kamer heel modern, net als zijn pleidooi voor een ruime toepassing van
de rechten van godsdienst en onderwijs en van vereniging en vergadering. Ook Van Hall, de
voormalige succesvolle minister, is een beleefde maar gevaarlijke tegenstander van Donker en
later van Thorbecke.
Thorbeckes obstructie tegen de regering gaat ver. Tijdens de behandeling van het
wetsontwerp op de Pharmacopoea, het geneesmiddelenboek en op de toelating van
vreemdelingen dient hij cruciale amendementen op het allerlaatste moment in om bij de
minister zoveel mogelijk verwarring te stichten. In zijn streven de regering ten val te brengen,
ziet Thorbecke de Tweede Kamer vooral als een instrument dat hij volledig wil beheersen.
Daarom wil hij zo snel mogelijk een nieuw reglement van orde met daarin zelfstandige
rapporteurs die op eigen kracht met de regering onderhandelen over wetsontwerpen die in
voorbereiding zijn bij de Tweede Kamer. Als de Kamer dat niet wil, reageert hij verongelijkt
door de verdere discussie over de rapporteurs te boycotten. Het verwondert niemand dat al na
acht maanden het doek voor de regering valt, waarmee zij de weg vrijmaakt voor het
ministerie Thorbecke - Nedermeijer van Rosenthal.
Deze gang van zaken heeft grote invloed op het functioneren van de Tweede Kamer. De
Thorbeckegezinde liberalen kijken meer hun aanvoerder naar de ogen dan dat zij kritisch en
onafhankelijk de regie aanvaarden van hun prominente medeleden. Die zijn er wel degelijk.
De kring bestaat vooral uit de ervaren Kamerleden met een instroom van nieuwe leden zoals
Albarda, Fokker, Godefroi, Poortman en Van Zuylen van Nijevelt. Hun invloed is in debatten
waarin Thorbecke zich terughoudend opstelt, opnieuw groot.
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De analyse van het stemgedrag laat nog veel beter de continuïteit met de voorgaande
periode zien. Allereerst overheerst de gouvernementele houding en keurt de Kamer vrijwel
alle wetten goed met het bekende geleidelijke verloop van voor- naar tegenstemmers. Hoe
gepolitiseerd de verhoudingen ook zijn, het heeft alleen invloed op het stemgedrag bij enkele
organieke ontwerpen.
Op 1 november 1849 presenteert Thorbecke zijn ministerie dat, in zijn woorden, homogeen is
met de vertegenwoordiging. Ondanks deze mooie woorden is de samenwerking met de
Tweede Kamer heel wisselvallig. Het begin is hoopgevend voor Thorbecke. Een
probleemloze aanvaarding van de door de vorige regering opgestelde begroting en de
goedkeuring van belangrijke scheepvaartwetten van minister Van Bosse zijn de opmaat voor
een bloeitijd waarin de Kamer Thorbeckes monumentale organieke wetten met grote
meerderheden aanneemt. Tijdens de laatste anderhalf à twee jaar maakt vooral Van Bosse nog
indruk met zijn belastingwetten, maar verder overheersen de mislukte optredens van de
ministers Van Spengler, Van Sonsbeeck en Nedermeijer van Rosenthal.
Thorbeckes kwaliteiten als wetgever berusten op zijn vermogen heel goede wetten te
maken met duidelijke uitgangspunten en consequente keuzes, zoals te zien in zijn wet op het
Nederlanderschap, Provinciewet en Gemeentewet. Thorbecke is verder een heel deskundige
en vastovertuigde verdediger van zijn ontwerpen. De Kamer is steeds weer geïmponeerd wat
afbreuk doet aan haar onafhankelijkheid. Groen van Prinsterer is, als een van de weinige
uitzonderingen, in zijn oppositie een klasse apart, maar het lukt hem niet om een substantiële
aanhang te verwerven. Zijn antirevolutionaire overtuiging maakt hem bij voorbaat tot een
eenling in de Kamer.
De liberale minister Van Bosse doet niet veel voor Thorbecke onder, al komt de Kamer bij
hem wel tot haar recht. Als persoon is hij heel anders, minder dominant, minder uitgesproken,
praktisch en gericht op het behalen van concrete resultaten die niet zoveel minder zijn dan van
zijn collega. Zijn grootste prestaties zijn de scheepvaartwetten van 1850 en de talrijke
belastingwetten (waarvan hij de belangrijkste intrekt) uit 1852. Van Bosses beleidsterrein is
veel minder geschikt voor het maken van radicale keuzes, waar Thorbecke in uitblinkt.
Belastinghervorming en vermindering van de staatsschuld appelleren bij de Kamerleden aan
diepgewortelde overtuigingen en sentimenten die veel minder verbonden zijn met politiek
liberale sympathieën. Het stemgedrag bij deze wetten is veel vrijer en onafhankelijker dan bij
Thorbeckes wetten.
Het hapert niet alleen aan de homogeniteit met de Kamer. Het hapert nog veel meer aan de
ministeriële homogeniteit die door Thorbecke (en in mindere mate door van Bosse) met
voeten getreden wordt. Als de ministers Van Spengler, Van Sonsbeeck en Nedermeijer van
Rosenthal tijdens hun optreden in de Kamer de steun van Thorbecke moeten missen, is de
kans op succes vrijwel uitgesloten. Vooral Van Rosenthal, in de jaren veertig een prominent
liberaal Kamerlid, moet het ontgelden bij Thorbecke en dus ook bij de thorbeckiaanse
liberalen in de Kamer. Alle drie dienen zij voortijdig hun ontslag in.
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De prominenten herwinnen hun sturende en dienende leiding als Thorbecke afwezig is of
minder de wetgevingsagenda bepaalt. De kring, met daarin onder andere Duymaer van Twist,
Van Goltstein, Van Hall, Van Zuylen van Nijevelt, Poortman, Dullert en Van Höevell,
analyseren de ontwerpen en formuleren de verschillende standpunten die er ingenomen
kunnen worden. De anderen spiegelen zich daaraan en op grond van de eigen, individuele zie de analyses van de stemmingen - overtuiging bepalen zij vervolgens hun stem. Zo ging het
in de jaren veertig en zo gaat het steeds meer onder het ministerie Thorbecke. Nedermeijer
van Rosenthal is inmiddels te veel gemarginaliseerd om nog als medenaamgever te kunnen
dienen.
De analyses van het stemgedrag leveren uitgesproken uitkomsten op. Allereerst brengen zij
de verdeeldheid in de regering aan het licht. Gedurende alle jaren van het ministerie is de
liberale oppositie tegen de ministers die het zonder de steun van Thorbecke (en soms van Van
Bosse) moeten doen, groter dan de tegenovergestelde, conservatieve oppositie die zich vooral
tegen de wetten van Thorbecke keert. Het is de statistische bevestiging van het grote gebrek
aan ministeriële homogeniteit.
In de tweede plaats bevestigen de analyses de onafhankelijkheid van de Kamerleden. De
geleidelijke overgangen in het stemgedrag wijzen er opnieuw op dat partijnamen niet meer
zijn dan aanduidingen van groepen redelijk gelijkgezinde leden die, als het erop aan komt, net
als voor en tijdens de herziening, naar hun eigen geweten stemmen.
De stemanalyses geven ook aan wat er wel veranderd is. Allereerst zijn de tweede
dimensies (de tweede tegenstelling die het stemgedrag van de Kamerleden bepaalt en op een
andere volgorde plaatst) verdwenen tijdens de ministeries Donker Curtius en Thorbecke. Het
kan wijzen op een grotere homogeniteit binnen de Kamer en op de aanwezigheid van heel
dominante politici zoals Thorbecke, met in zijn kielzog liberalen als Van Zuylen van Nijevelt
en Van Höevell, de antirevolutionair Groen van Prinsterer en de onafhankelijke Van Hall.
In de tweede plaats is de invloed van Thorbecke op de langere termijn groot. Hij bevestigt
de continuïteit door voortdurend het belang van het onafhankelijke (maar wel direct gekozen)
Kamerlid zonder binding aan kiezer of partij. Thorbecke is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van de Tweede Kamer door zijn overtuiging een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de toekomst waarin, volgens het slot van de conclusie, geen plaats is ‘voor
goedbedoelde maar weinig doordachte respect voor bestaande structuren met veel openlijke
en verborgen gebreken. En Thorbecke bevrijdt de Kamer met de directe verkiezingen van de
last van de besloten netwerken en het bijbehorende cliëntelisme dat onlosmakelijk verbonden
is met de verkiezing van de Kamer door de Provinciale Staten’.

437

438

Summary

Summary: Work in progress. The functioning of the House of
Representatives during, before and after the constitutional revision
(1840-1853)
The motive for this study is the surprise that was gained during an earlier study about the
functioning of the Dutch Second Chamber (hereafter the House of Representatives) in 1848.
This body seemed to actively contribute to the realization of the constitutional revision, led by
a group of prominent MPs with Duymaer van Twist, Van Goltstein, Nedermeijer van
Rosenthal, Schooneveld and Verweij Mejan. This is in contradiction with the existing
interpretations that have been the focus of recent decades, from among others Boogman and
Turpijn.
Recent literature about the House of Representatives in the decades after 1848 states that
the introduction of the direct election of representatives, full ministerial responsibility and the
extensive rights of the House are the beginning of a completely new phase in parliamentary
history. According to Jouke Turpijn, the House of Representatives was -if it were- reinvented.
This study into the continuity of the House of Representatives before, during and after the
major revision of the constitution should make clear whether my surprise was justified, or
whether Turpijn et al. are after all right. The latter is not the case, although their research
yielded many new and surprising insights.
This study consists of three parts. The first part is about the year 1848, which was
examined by answering questions about the activity of the House of Representatives during
the revision of the constitution. As well, it examines what expertise the House supplied for the
revision. Is the activity of the House an incident in which a frightened House of
Representatives denies its conservative convictions under pressure of the circumstances? This
is what many authors seem to believe. Or does the House make a final, substantial
contribution to the revision of the constitution?
The results of this examination are the starting point for the analysis of the second part of
the study that covers the period from 1840 to 1847. The central question is how the House
functions during those years. The analysis concludes by answering the question that was also
asked about 1848: is the revision of the constitution an incident, or does the House deliver
thorough work on the basis of many years of experience? Part III deals with the years 1849 to
1853. Is there actually a new House that, as a fledgling, still has to learn a lot from its liberal
tutors? Or are there other plausible explanations for the sometimes fickle behaviour of the
Members of the House of Representatives?
The most important source for the study are the Acts of the House of Representatives.
Relevant are not only the spoken words at a given moment, but also whether Members serve
in certain offices, such as the House chairmanship, the leadership of the departments and the
leadership of the various committees of the House. Based on this analysis, a group of
approximately ten prominent Members of Parliament can be identified per parliamentary year,
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originating from the various political movements represented in the Chamber. They appear to
be indispensable for the successful course of the parliamentary debates.
In addition, all votes in the House of Representatives on government proposals from 1840
to 1853 were systematically investigated and described with the help of the interspace politics
technique from Menno Wolters. This analysis technique is based on behavioural assumptions
that have been translated into mathematical terms, and are then integrated into a large number
of models that characterize voting behaviour with the help of seven hypotheses. Two models
seem to fit very closely with the independent voting behaviour of the MPs in the years being
investigated. These models order the Members of Parliament to reflect how closely they relate
to the government on the basis of their voting behaviour. In the first model there is one
opposition coalition to the government. In the second model there are two different opposition
coalitions that are voting against a number of government proposals. The analyses appear to
be an indispensable tool for checking how the support for the government is structured and for
determining which political movements are present in the House.
In 1848, King William II personally determined the start of the constitutional revision when
he informed the Chairman of the House Boreel van Hogelanden that he could agree to a
far-reaching revision. Within a few days, the House provided a blueprint for a renewed
constitution, that included the right of amendment and full ministerial responsibility but
excluded direct election of representatives. The last topic was of utter importance to the
liberals. However, the king all of a sudden changes course and places the initiative into the
hands of the liberals. The most important of these are Donker Curtius, who will be minister of
justice, and Johan Thorbecke, the chairman of the newly appointed state committee who must
prepare the revision. After the necessary wrangling, the king accepts the twelve bills that the
constitutional commission suggests, and the government proposes these bills to the House of
Representatives. The House is under great pressure from the king, public opinion and the
tense international situation to adopt the package unchanged as quickly as possible.
The House does not doubt the gravity of the circumstances for a moment, but that does not
imply the complete agreement by all of its Members with the constitutional revisions. Many
moderate and conservative members of Parliament are convinced that there must be a balance
between the democratic and elected House of Representatives, the aristocratic and appointed
Senate and the monarchy. Direct election of representatives, the most important demand of the
liberals, is acceptable to them, provided that the king was to be safeguarded by a Senate that
he may appoint. This would ensure the balance between these different bodies in the future.
Mostly, the same Members of Parliament disagree with the complete freedom of association,
religion and education. Both of these positions were difficult to reconcile with the
government's proposal in which these freedoms were to be completely granted, and in which
voters would elect both Houses of Parliament directly.
A heavy committee of rapporteurs with the prominent figures Duymaer van Twist, Corver
Hooft, J.K. van Goltstein, J.E. van Panhuys and Verweij Mejan write a critical report on the
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twelve bills that Donker Curtius cannot ignore. The government would have to make
concessions: the Senate would not be directly elected, but by the Provincial States out of the
class who pay the most direct taxes. Furthermore, the government restricts the right of
association to some extent, and also slightly moderates the freedom of religion and education.
The government does not accommodate other objections, such as the preservation of the
Council of State.
The parliamentary consideration of the twelve bills prove to be a grave matter. The debates
are comprehensive. The many Members who speak give careful account of their views and
their voting behaviour. They acknowledge that the circumstances require concessions, but also
emphasize that their convictions will ultimately decide their political position. The House
eventually adopts all of the bills, but on sensitive topics there is a sizeable opposition of 14 to
29% of the Members of Parliament.
The analysis of voting behaviour shows the independent position of Members of
Parliament very clearly. The twelve bills encounter two coalitions of opposition, one
constitutional (against the Council of State) and one conservative (against an elected Senate).
These coalitions very rarely overlap, and this can explain why the revision was never really in
danger. Political parties can scarcely be identified, though a few political movements can be
perceived.
The two most important findings of the 1848 examination are, first of all, that in the House
of Representatives a group of about ten prominent Members were responsible for making the
House an effective assembly. The second is the independent voting behaviour of Members of
Parliament. The frequent references to this independence, and to the weight of conscience,
were more than the pretence that it is often attributed to.
The investigation in part II, about the period ranging from 1840-1847, deals with the question
how the House functions during that period. This period has a difficult onset. The definitive
abandonment of Belgium in 1839 reveals a financial chaos that the government has carefully
kept from the supervision of the House of Representatives till this moment. The subsequent
constitutional revision of 1840 is therefore entirely devoted to the introduction of ministerial
responsibility, in order to put an end to the devious practices that the government adopted in
previous years.
It appears that a group of prominent Members is very active, consisting of Luzac, Van
Rappard, Bruce and Schimmelpenninck van der Oye. Under the leadership of the latter, the
House enforces the government's criminal responsibility and ministerial countersigning.
Together with the biennial budget and the legal regulation of the colonial fiscal revenues,
these are major and irreversible changes that give the House of Representatives a much more
mature position relative to the government. Other issues do not receive sufficient attention
during the revision. Examples of these are the conflicting provisions on electoral rules and the
relative lack of attention for the acquirement of new Parliamentary rights, such as the right of
amendment.
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The interaction between government and individual ministers changes initially, such as
minister Rochussen and, a little later, Schimmelpenninck van der Oye and Van Hall. These
ministers actively effectuate the new ministerial responsibility. New Members of Parliament,
such as Duymaer van Twist, Van Goltstein, De Man, Nedermeijer van Rosenthal, Van
Rappard, Van Rechteren, Van Rijckevorsel, Schooneveld and Verweij Mejan, also make their
appearance in the House. They adamantly insist on the settlement of the enormous State debts
and transparent financial management.
In the first years after 1840, the budgetary crisis dominates all affairs. The national debt is
so large that it cannot be paid with the ordinary income from taxes, and not even from the
substantial colonial revenues. Despite the standing that he has, Minister Rochussen, just like
his successor, is forced to resign from office. It is to Van Hall's credit that he manages to drive
through ‘credit legislation’ with a combination of earlier proposals. This he only manages by
threatening to implement an extraordinary tax on assets. According to all prominent Members
of Parliament this legislative success paves the way for other improvements, such as judiciary
reform, electoral rules and the legislative process. This would require a new revision of the
constitution, this revision becoming the second major theme of the 1840s after the resolution
of the budgetary crisis.
The House, with the prominent Members in the leading role, tries to convince the king of a
rapid constitutional revision, especially during the annual debates about the King's Speech.
This proves in vain. Thorbecke, Member of Parliament since 1844, decides to submit his
‘nine-man proposal’ with eight other Members. Thorbecke wants the House to take the
initiative for a far-reaching revision, including the direct election of representatives. The
debate of 26-30th of May 1845, on the question whether the House should proceed with this
legislative proposal, can be seen as one of the highlights of political debate in the 1840s. All
arguments for and against, including a broad range of alternatives, are discussed in detail. The
‘nine-man proposal’ proves to be a bridge too far for the House. By 21 votes in favour and 34
against, it decides not to consider the proposal. The government reacts very negatively to the
'nine-man proposal'. It misses the opportunity to come up with a promising alternative, for
which more than enough building blocks had been provided. Although almost all authors
write about this period as if consultations between the House and the government were
completely fruitless, that is incorrect in several respects. The House continues to argue
(cautiously) for constitutional revision, but this falls on deaf ears. Only when the conflicting
electoral rules prove untenable, the king inevitably gives in.
Although the House is a very indirectly elected legislature during this period, it proves
capable of holding important and substantive debates on budgets, loan laws and the need for
constitutional revision. This is reflected in the analysis of the voting behaviour during this
period. The most important outcome of the voting analysis is that the majority of the
Parliament are in support of the government. However, the government consistently has to
deal with a substantial and ever-growing opposition, with the liberals leading the way. In these
years as well, voting is done on an individual basis on the basis of personal convictions and
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not on the basis of political grouping. This ensures a steady and predictable ranking of votes
ranging from support towards opposition of the government. On specific topics the voting
order of MPs can be markedly different. This marks an extra contradiction that influences the
voting behaviour of the House.
Part III focuses on the effects of the new competences in the hands of a new generation of
Members of Parliament. Are these effects so considerable that they unrecognizably change the
House of Representatives?
The new beginning after the first direct elections of November 30, 1848 is more difficult
than expected. The 35 new MPs undoubtedly have to get accustomed, but that is not the main
reason. The main reason is the great contrast between Thorbecke as leader of the Liberals in
the House and Donker Curtius as the most important minister within the government. Donker
sees himself as a successful liberal minister who has piloted the revised constitution through
the Parliament and is now called on to translate this constitution into modern organic laws, on
the basis of strict planning. Thorbecke, on the other hand, is regarded by himself and his
supporters as the auctor intellectualis of the constitution and the only person capable of
designing the organic laws in the same spirit. This contrast provides a short, dramatic session
in which no law of significance comes into being. Donker's laws on the right of association
and assembly and on ministerial responsibility are received with a storm of criticism: the first
draft is rejected, the second is withdrawn bij Donker himself, after which he resigns as
minister.
Thorbecke is not the only opponent of the ministry. Groen van Prinsterer, the only
anti-revolutionary in the House but equipped with great oppositional quality, also fiercely
opposes the government. Though his vision of the state is conservative, he also has very
modern views on the functioning of the House and on the broad application of the rights of
religion, education, association and assembly. Also Van Hall, the former successful minister,
is a polite but dangerous opponent of Donker and later of Thorbecke.
Thorbecke's obstruction of the government is considerable. During the consideration of the
bill on the Pharmacopoeia, the medicine book and the admission of aliens, he submits crucial
amendments at the very last moment to cause as much confusion for the minister as possible.
In his attempt to overthrow the government, Thorbecke primarily sees the House of
Representatives as an instrument that he wants to fully control. That is why he wants new
rules of procedure as soon as possible, which would include independent rapporteurs that
negotiate with the government about bills that are being prepared in the House. When the
House does not agree to this, he reacts in an offended manner by boycotting the further
discussion about the rapporteurs. It is no surprise that after eight months the curtain falls for
the government, thus paving the way for the ministry of Thorbecke-Nedermeijer van
Rosenthal.

443

Werk in uitvoering

This state of affairs has a major impact on the functioning of the House of Representatives.
The Thorbecke-minded liberals keep a close eye on their leader instead of critically and
independently accepting the control of their prominent fellow members. Independent MP's are
however still present, consisting mainly of experienced MPs but also including an influx of
new Members such as Albarda, Fokker, Godefroi, Poortman and Van Zuylen van Nijevelt.
Their influence is again great in debates in which Thorbecke takes a restrained approach.
The analysis of voting behaviour more clearly shows the relative continuity compared to
the previous period. First of all, the constructive attitude towards government still dominates,
and the House approves almost all of the bills with the well-known gradual ranking from
support to opposition. No matter how politicized the relationships are, this only influences the
voting behaviour on a few organic legal designs.
On November 1, 1849, Thorbecke presents his ministry that, in his words, is homogenous to
the representation in the House. Despite these fine words, the cooperation with the House of
Representatives is very volatile. The onset is hopeful for Thorbecke. A trouble-free assent of
the budget drawn up by the previous government and the approval of important shipping laws
from Minister Van Bosse are the prelude to a heyday in which the House adopts monumental
organic laws with large majorities. During the last one and a half or two years, minister Van
Bosse in particular still makes an impression with his tax laws, but otherwise the lacklustre
performances of ministers Van Spengler, Van Sonsbeeck and Nedermeijer van Rosenthal
predominate.
Thorbecke's qualities as a legislator are built on his ability to make very good laws with
clear principles and consistent choices, as can be seen in his law on Dutch nationality, the
Provinces Act and Municipalities Act. Thorbecke is also a very professional and cogent
defender of his legislative bills. The House is impressed time and again, which detracts from
its independence. As one of the few exceptions, Groen van Prinsterer is in a class of his own
as opposition, but he fails to secure a substantial following. His anti-revolutionary conviction
makes him a loner in the House in advance.
The liberal minister Van Bosse is not very much inferior to Thorbecke, although the House
does play a more significant role with him. His personality is very different: less dominant,
less outspoken, practical and focused on achieving concrete results that are not so much
inferior to that of his colleague. His greatest achievements are the shipping laws of 1850 and
the numerous tax laws of 1852 (of which he repeals the most important one). Van Bosse's
policy area is much less suitable for making radical choices, in which Thorbecke excels. Tax
reform and the reduction of the national debt appeal to the deeply-rooted beliefs and
sentiments of MP's and are much less connected to politically liberal sympathies. The voting
behaviour with these laws is much freer and more independent than with Thorbecke's laws.
Not only the homogeneity of the House proves a problem. Even more so, the ministerial unity
is lacking as it is trampled underfoot by Thorbecke (and to a lesser extent by van Bosse).
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When the ministers Van Spengler, Van Sonsbeeck and Nedermeijer van Rosenthal act without
Thorbecke's support during their interaction with the House, the chances of success prove to
be virtually absent. Van Rosenthal in particular, though being a prominent liberal member of
parliament in the 1840s, is on the receiving end of Thorbecke's lack of support and his group
of liberals in the House. All three submit their resignation prematurely.
The prominent Members regain their guiding and serving leadership when Thorbecke is
absent or not determining the legislative agenda. This group, including Duymaer van Twist,
Van Goltstein, Van Hall, Van Zuylen van Nijevelt, Poortman, Dullert and Van Höevell,
among others, analyse the legislative bills and formulate the various points of view that can
perceivably be taken. The other Members reflect on the varying viewpoints and determine
their votes on the basis of their own individual convictions - for this the previous analysis of
voting behaviour proves ever relevant. That was the template in the 1840s, and is increasingly
so under the Thorbecke ministry. Nedermeijer van Rosenthal has since become too
marginalized to still serve in a leading role.
The analyses of voting behaviour yield pronounced results. First of all, they bring to light
the division within the government. Throughout the years of the ministry, the liberal
opposition to the ministers without the support of Thorbecke (and sometimes Van Bosse) is
greater than the conservative opposition that is primarily opposed to Thorbecke's laws. It is
the statistical confirmation of the great lack of ministerial unity. Secondly, the analyses
confirm the independence of the MPs. The gradual ranking in voting behaviour again
indicates that party names are no more than indications of groups of fairly like-minded
Members of Parliament. When push comes to shove, these Members vote according to their
own conscience, just like before and during the constitutional revision. The voting analyses
also indicate what has changed. First of all, the second dimensions (the contrast that
determines the voting behaviour of MPs and places them in a different order) disappeared
during the ministries of Donker Curtius and Thorbecke. It may indicate greater homogeneity
within the House and the presence of very dominant politicians such as Thorbecke, and in his
wake liberals such as Van Zuylen van Nijevelt and Van Höevell, the anti-revolutionary Groen
van Prinsterer and the independent Van Hall.
Secondly, the influence of Thorbecke in the longer term is great. He affirms the continuity
of the House by constantly emphasizing the importance of the independent (and directly
elected) MP without loyalty to the voter or to a political party. Thorbecke is very important for
the development of the House of Representatives because he strongly believes in the active
contribution to the design of the future. In this future, according to the end of the conclusion:
"there is no room for well-intentioned but little thought-out respect for existing structures that
have many open and hidden defects. With direct elections, Thorbecke liberates the House
from the burden of the closed networks and the associated clientelism that is inextricably
linked to the election of the Upper House by the Provincial States."
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Dankwoord
Tijdens de totstandkoming van dit proefschrift groeide mijn twijfel aan de juistheid van het
gezegde dat je een boek niet alleen schrijft. Schrijvers die hun lezers een inkijk gunnen in de
moeite om een tekst op papier te krijgen, noemen steevast de twijfel en de eenzaamheid
tijdens de lange weg naar een leesbaar boek. Ik weet nu dat zij gelijk hebben, meer dan dat
zelfs.
Hiermee is gelukkig niet alles gezegd. Hoe eenzaam het werk ook kan zijn, steeds waren er
wegwijzers en medestanders die, soms onopzettelijk, gedurende kortere of langere tijd met me
opgetrokken zijn. De eerste die de hele route kent en voor een deel ook bepaald heeft, is mijn
promotor prof. dr. Niek van Sas. Hij praktiseerde met regelmaat zijn kwaliteit om, door steeds
te benadrukken dat deze studie een noodzakelijke bijdrage is aan het debat over de Tweede
Kamer rond 1848, mijn latente twijfel te bagatelliseren. Lange tijd nam hij de onvoldoende
scherpte in de opzet ogenschijnlijk voor lief, maar mijn eigen onvrede daarover liet hij intact.
Hij beschikte over het geduld om de verbeteringen af te wachten die hijzelf wenselijk of
noodzakelijk vond. Voor de inhoud en compositie van dit boek ben ik zelf verantwoordelijk,
maar zonder zijn vriendelijk-kritische begeleiding was het er in deze vorm niet gekomen. De
goedkeuring van het manuscript zonder aanvullende eisen van mijn copromotor prof. dr.
Remieg Aerts is een compliment voor Niek van Sas.
De tweede wegwijzer is Menno Wolters, de auteur van Interspace politics, waaraan ik de
analysetechniek ontleend heb. Samen waren we het helemaal eens over de toegevoegde
waarde van de stemanalyses, al verschilden we soms van mening over het aandeel ervan in de
verschillende hoofdstukken. Zijn vasthoudende steun heeft ertoe bijgedragen dat de
stemanalyses een van de pijlers van het betoog zijn geworden.
Daarnaast hebben veel anderen, actief of en passant, een bijdrage geleverd aan dit boek. Mijn
collega’s van de sectie geschiedenis op het Ichthus College bleven belangstellend, al stelde ik
hun volharding wel op de proef. Henriëtte van de Wetering heeft deel I en II van noodzakelijk
taalkundig commentaar voorzien, Hannie Groenendijk heeft dat gedaan van de gereviseerde
tekst. Janine de Sterke was altijd bereid om het zoveelste hoofdstuk in weer een nieuwe versie
af te drukken.
Tijdens de laatste fase waren Ab van der Roest en, de meest kritische van allen, mijn zoon
Roelof bereid om mee te lezen en denken over het geheel van het onderzoek. Corina Oomen
en haar echtgenoot Peter Hofman hebben het omslagontwerp voor hun rekening genomen en
Henk-Jan Oomen de vertaling van de samenvatting. Hun spontane bereidheid om dat te doen,
waardeer ik bijzonder.
Hoeveel het onderzoek en het schrijven van het boek van mijn gezin gevergd heeft, is door
mij moeilijk vast te stellen. Dat Marieke mij beter kent dat de negentiende eeuw is in hoogteen dieptepunten beslissend geweest. Haar oprechte vreugde toen het boek af was, en die van
Roelof en Anneke, Fredrike en Chris, Annebeth en Guillaume en van Reinoud en Angela, is
een onverdiend geschenk.

447

Werk in uitvoering

Een trouwe metgezel tijdens de laatste jaren is Abraham Joshua Heschel met zijn boek God
zoekt de mens geworden. In mooie en heel precies geformuleerde zinnen schrijft hij over Gods
compassie met de mens die alle kwaad te boven gaat. De tijdloze opdracht is gerechtigheid te
oefenen en barmhartig te zijn door ‘menselijk en heilig’ te zijn. Het is de basis van alle - ook
parlementaire - verantwoordelijkheid.
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Bijlage
i Verkorte titels van wetsontwerpen met geanalyseerde stemmingen
De geanalyseerde stemmingen in de tabellen zijn steeds op chronologische volgorde genummerd. Per
zittingsjaar zijn de verkorte titels van de wetsontwerpen opgenomen met de uitslag ([voorstemmen][tegenstemmen]), de vindplaats in de Handelingen van dat jaar en de datum waarop de stemming
plaatsvindt.1
a
1
3
4
6
8
16
18
21
22
23
24
34
36
37
40
41
42
43
44
46
b
1
4
5
6
9
11
13

Zitting 1840-1841
Opheffing van het Amortisatie-Syndicaat, 42-5 st., 29 (15 december 1840).
Intrekking van de schatkistbiljetten, 20-30 st., 38 (idem).
Uitgifte van vier en half percents schatkistbiljetten, 42-8 st., 39 (idem).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 47-2 st., 67 (22 december 1840).
Begroting H. IV, Justitie, 48-1 st., 73 (idem).
Onvoorziene uitgaven, 42-7 st., 84 (23 december 1840).
Bevordering van de belangen van de Landbouw, 42-3 st., 118 (29 december 1840).
Vaststelling van de Rechtelijke Organisatie van Limburg, 46-6 st., 184 (14 mei 1841).
Regeling van enige punten van Justitie, 47-6 st., 188-189 (15 mei 1841).
Opheffing van de exceptionele toestand van Limburg, 45-8 st., 192 (idem).
Indeling van de rechterlijke arrondissementen in Limburg, 3-50 st., 194 (idem).
Regeling van de rechtsmacht van heemraadschappen, enz., 45-6 st., 340 (5 oktober 1841).
Begroting 1842 en 1843, H. I, Huis des Konings, 38-14 st., 372 (7 oktober 1841).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 33-21 st., 376 (8 oktober 1841).
Begroting H. V, Binnenlandse Zaken, 32-21 st., 388 (idem).
Begroting H. VI, Hervormde en andere Erediensten, 51-1 st., 388 (idem).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 52-1 st., 389 (idem).
Begroting H. VIII A, Marine, 33-19 st., 395 (idem).
Begroting H. VIII B, Koloniën, 44-3 st., 396 (9 oktober 1841).
Begroting H. X, Oorlog, 29-22 st., 413 (idem).
Zitting 1841-1842
Begroting van Buitenlandse Zaken, 39-6 st., 29 (5 november 1841).
Regeling van het koloniaal batig slot over 1842, 6-45 st., 111 (14 juni 1842).
Overschrijving van hypothecaire inschrijvingen, 46-3 st., 116 (15 juni 1842).
Regeling van Burgerlijke Pensioenen, 12-31 st., 133 (18 juni 1842).
Aflossing en intrekking van schuld over 1842, 41-10 st., 167 (1 juli 1842).
Regeling van het Notarisambt, 43-9 st., 1835 (2 juli 1842).
Belasting op de runderen, 32-12 st., 202 (5 juli 1842).

c

Zitting 1842-1843
5 Geldlening voor de steenweg van Maastricht naar de Gelderse grens, 47-5 st., 158 (11 februari
1843).
6 Verdeling der grondbelasting tussen bebouwde en onbebouwde eigendommen, 35-4 st., 195 (10
maart 1843).
7 Wijziging van het recht van Patent, 42-6 st., 215 (24 maart 1843).
8 Wijziging van de personele belasting: 29-26 st., 239 (5 april 1843).
9 Voorlopige instandhouding van wetten in Limburg, 44-2 st., 252 (17 mei 1843).
10 Intrekking enz. van kosten, schaden en interessen, 21-27 st., 265 (20 mei 1843).
12 Intrekking enz. van artikelen over boedelscheidingen, 46-2 st., 376 (29 mei 1843).
14 Wijziging van de heffing der rechten van doorvoer, 42-6 st., 383 (idem).
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16 Vaststelling van het tarief Justitiekosten I: kantonrechters en griffiers, 39-8 st., 423 (14 augustus
1843).
18 Idem III: advocaten, 5-39 st., 439 (15 augustus 1843).
19 Idem IV: procureurs, 7-37 st., 443 (idem).
21 Idem VI: bewaarders, enz., 33-9 st., 444 (idem).
23 Regeling beheer van scheepssoldijen, 25-23 st., 457 (18 augustus 1843).
24 Recht van Zegel, 47-7 st., 498 (15 september 1843).
25 Fonds der Gevangenissen, 35-18 st., 502 (18 september 1843).
27 Begroting 1844 en 1845 H I, Huis des Konings, 33-24 st., 644 (29 september 1843).
28 Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 22-33 st., 659 (30 september 1843).
29 Begroting H. III, Buitenlandse Zaken), 34-19 st., 673 (2 oktober 1843).
30 Begroting H. IV, Justitie, 36-19 st., 681 (idem).
33 Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 50-6 st., 709 (3 oktober 1843).
34 Begroting H. VIII, Marine, 22-34 st., 713 (idem).
35 Begroting H. IX A, Nationale Schuld, 42-14 st., 715 (idem).
36 Begroting H. IX B, Financiën, 25-32 st., 728 (4 oktober 1843).
37 Begroting H. X, Oorlog, 44-13 st., 751 (idem).
38 Begroting H. XI, Koloniën, 48-8 st., 758 (5 oktober 1843).
39 Begroting H. XII, Onvoorziene uitgaven, 32-24 st., 762 (idem).
40 Begroting, wet op de Middelen, 41-15 st., 767 (idem).
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Zitting 1843-1844
Overschrijving voor de wegen in Friesland en Groningen, 46-6 st., 65 (19 december 1843).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 46-6 st., 90 (22 december 1843).
Begroting H. VIII, Marine, 44-7 st., 103 (idem).
Begroting H. IX B, Financiën, 49-1 st., 116 (23 december 1843).
Regeling van het fonds voor de koloniën der maatschappij van weldadigheid, 41-3 st., 121 (3
januari 1844).
Regeling van de kosten van opheffing bijzondere fondsen, 44-2 st., 142 (19 januari 1844).
Regeling enz. van de achterstand over 1840 en vroeger, 30-24 st., 207 (7 februari 1844).
Aanvulling van de middelen over 1841, 1842 en 1843, 29-25 st., 218 (8 februari 1844).
Leningwet, 32-25 st., 379 (29 februari 1844).
Aanvulling der middelen over 1844 en 1845, 25-29 st., 390 (1 maart 1844).
Aflossing van schuld aan de Handel-Maatschappij, 31-23 st., 391 (idem).
Dekking van kosten voor de uitlozing der Vlaamse wateren, 44-5 st., 413 (15 juni 1844).
Opheffing fonds voor de droogmaking van de Zuidplas, 22-32 st., 422 (19 juni 1844).
Verhoging begroting over 1844 en 1845 voor de Friese wegen, 53-1 st., 423 (idem).
Aflossing of verwisseling van nationale schuld, 43-14 st., 448 (21 juni 1844).
Regeling van het koloniaal batig slot over 1843, 43-9 st., 462 (22 juni 1844).
Zitting 1844-1845
Aflossing van schuld over 1844: 47-7 st., 101 (13 november 1844).
Aflossing van schuld aan de Handel-Maatschappij: 51-2 st., 103 (idem).
Verbetering van de accijns op het geslacht: 26-27 st., 142 (28 november 1844).
Verlenging doorvoerverbetering accijns op het geslacht, 45-5 st., 156 (7 december 1844).
Verbetering van de accijns op de zeep, 26-25 st., 156 (idem).
Verbetering van de accijns op het geslacht, 39-1 st., 174 (12 december 1844).
Verhoging begroting H. IX B voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 39-1 st., 180 (idem).
Wijziging van de doorvoerrechten, enz., 40-10 st., 246 (10 maart 1845).
Tijdelijke instandhouding van wetten in Limburg, 47-5 st., 271 (19 april 1845).
Wijziging H IX, Nationale Schuld, 45-4 st., 302 (25 april 1845).
Invordering van ‘s Rijks Directe Belastingen, 41-12 st., 315 (26 april 1845).
Muntwet,, 36-18 st., 335 (28 april 1845).
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Onteigening voor het algemene nut, 20-31 st., 364 (30 april 1845).
Uitoefening der verschillende takken van geneeskunst, 6-44 st., 389-390 (7 mei 1845).
Tarief op de rechten van in-, uit- en doorvoer, 31-24 st., 567 (5 juni 1845).
Tijdelijken afstand van het beheer van domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade, 44-3 st., 570 (7
juni 1845).
Begroting 1846 en 1847 H I, Huis des Konings, 37-19 st., 601 (17 juni 1845).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 36-20 st., 605 (18 juni 1845).
Begroting H. IV, Justitie, 37-19 st., 617 (19 juni 1845).
Begroting H. VI, Hervormde en andere Erediensten, 41-15 st., 618 (idem).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 39-16 st., 621 (idem).
Begroting H. VIII, Marine, 40-14 st., 636 (20 juni 1845).
Begroting H. IX A, Nationale Schuld, 39-14 st., 637 (idem).
Begroting H. IX B, Financiën, 39-15 st., 638 (idem).
Begroting H. X, Oorlog, 35-19 st., 645 (idem).
Begroting H. XI, Koloniën, 37-18 st., 649 (21 juni 1845).
Begroting H. XII, Onvoorziene uitgaven, 26-29 st., 656 (idem).
Begroting, wet op de Middelen, 38-13 st., 663 (23 juni 1845).
Begroting H. V, Binnenlandse Zaken, 32-17 st., 668 (idem).
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken, 28-19 st., 675 (25 juni 1845).
Begroting H. XII, Onvoorziene uitgaven, 34-13 st., 677 (idem).
Zitting 1845-1846
Aflossing van schuld over 1845: 38-1 st., 34 (8 november 1845).
Wijziging van het recht op het zegel: 33-15 st., 45 (14 november 1845).
Aanmoediging van de invoer van levensmiddelen: 47-5 st., 73 (19 november 1845).
Regeling van het koloniaal batig slot van 1844: 42-11 st., 94 (28 november 1845).
Uit roulatie nemen van oude zilveren muntspeciën: 49-6 st., 114 (11 december 1845).
Vervanging van schatkistbiljetten: 21-34 st., 131 (12 december 1845).
Verhoging van de begroting voor 1845 voor het Burgerlijk Pensioenfonds: 52-2 st., 136 (13
december 1845).
Aanvulling van de Middelen over 1844 en 1845, 40-5 st., 141 (16 december 1845).
Overbrenging op de begroting van 1846 van geld voor het muntwezen, 48-4 st., 186 (3 maart
1846).
Regeling van den accijns op de suiker, 44-11 st., 210 (23 maart 1846).
Buitengewone bijdrage aan de Maatschappij van Weldadigheid, 49-1 st., 214 (25 maart 1846).
Opheffing van het Fonds voor den Landbouw en de instelling van een Veefonds, 13-45 st., 320 (4
april 1846).
Opheffing van het Fonds van de Nationale Nijverheid, 51-3 st., 324 (6 april 1846).
Voortzetting van den weg van ‘s Hertogenbosch naar Culemborg, 40-15 st., 345 (idem).
Regeling van de Burgerlijke Pensioenen, 36-16 st., 358 (8 april 1846).
Schadevergoeding door militaire inundaties, 26-25 st., 392 (21 april 1846).
Voorwaardelijke verhoging van de rechten van in- en uitvoer, 43-11 st., 396 (24 april 1846).
Gelijkstellen van Russische schepen met die van de meest begunstigde naties, 44-6 st., 411 (2 mei
1846).
Kosten van de Algemeene Landsdrukkerij 1841-1847, 37-11 st., 411 (idem).
Wetboek van Strafrecht, Boek I, Titel I (van misdrijven en derzelver onderscheidingen), 32-24 st.,
462 (5 mei 1846).
Wetboek van Strafrecht, Boek I, Titel II (van straffen in het algemeen), 26-30 st., 473 (6 mei
1846).
Onderhoudskosten van de steenweg van Maastricht naar de Gelderse grenzen, 40-7 st., 479 (7
mei 1846).
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Zitting 1846-1847
Regeling van het koloniaal batig slot over 1845, 27-13 st., 75 (4 november 1846).
Ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds, ontwerp A, 42-8 st., 159 (15 maart 1847).
Ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds, ontwerp B, 42-8 st., 159 (idem).
Tarief van het honorarium der notarissen, 41-4 st., 180 (19 maart 1847).
Verhoging begroting H. IX voor de droogmaking van het Haarlemmermeer, 24-21 st., 204 (24
maart 1847).
Tijdelijke instandhouding van wetten in Limburg , 38-3 st., 207 (27 maart 1847).
Overbrenging op de begroting van 1847 van geld voor het muntwezen, 21-20 st., 220 (29 maart
1847).
Intrekking graanwet van 1835 voor nieuwe graanrechten, 54-4 st., 265 (6 mei 1847).
Regeling en afsluiting van de fondsen voor kwade posten, 46-5 st., 273 (8 mei 1847).
Aanvulling van de middelen over 1845, 46-11 st., 289 (14 mei 1847).
Verlenen van een buitengewone bijdrage aan de Maatschappij van Weldadigheid, 56-1 st., 290
(idem).
Regeling van het muntwezen, 26-27 st., 320 (28 juni 1847).
Wetboek van Strafrecht, Boek I, Titel I (van misdrijven en derzelver onderscheidingen), 35-16 st.,
337 (13 juli 1847).
Idem, Boek I, Titel II (van straffen in het algemeen), 38-15 st., 368 (15 juli 1847).
Idem, Boek I, Titel III (van poging tot misdrijf), 47-6 st., 372 (16 juli 1847).
Idem, Boek I, Titel IV (van daden van noodweer), 24-30 st., 378 (idem).
Idem, Boek I, Titel VI, 47-3 st., 397 (17 juli 1847).
Idem, Boek I, Titel VII (rehabilitatie), 42-7 st., 398-399 (idem).
Idem, Boek I, Titel V, 34-18 st., 402 (19 juli 1847).
Idem, Boek II, Titel I (van misdaden en wanbedrijven tegen de rust en veiligheid van den Staat),
15-41 st., 452 (21 juli 1847).
Opheffing van het fonds voor proces-kosten, enz., 48-1 st., 457 (23 juli 1847).
Intrekking van de accijns op het gemaal van de rogge, 13-44 st., 500 (28 juli 1847).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 34-24 st., 536 (30 juli 1847).
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken, 32-26 st., 555 (2 augustus 1847).
Begroting H. IV, Justitie, 35-23 st., 563 (idem).
Begroting H. V, Binnenlandse Zaken, 31-27 st., 579 (3 augustus 1847).
Begroting H. VI, Hervormde en andere Erediensten, 43-14 st., 588 (idem).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 43-13 st., 595 (4 augustus 1847).
Begroting H. VIII, Marine, 45-13 st., 603 (idem).
Begroting H. IX A, Nationale Schuld, 53-1 st., 605 (idem).
Begroting H. IX B, Financiën, 34-23 st., 614 (5 augustus 1847).
Begroting H. X, Oorlog, 37-20 st., 624 (idem).
Begroting H. XI, Koloniën, 34-23 st., 634 (idem).
Begroting H. XII, Onvoorziene uitgaven, 36-20 st., 639 (6 augustus 1847).
Wetboek van Strafrecht, Boek I, Titel IV (van daders, mededaders, enz.), 44-5 st., 658 (7
augustus 1847).
Stem- en kiesrecht I, 27-31 st., 673 (9 augustus 1847).

h Zitting 1847-1848
Stemmingen in de Tweede Kamer
1 Uitgaven voor de steenweg van Maastricht naar de Gelderse grens, 47-7 st., 237 (11 maart 1848).
9 Verhoging van de begroting van Oorlog, 46-1 st., 285 (28 maart 1848).
11 Regeling van het koloniaal batig slot voor 1846, 44-9 st., 301 (11 mei 1848).
14 Afschaffing van geseling en brandmerk, 30-21 st., 470 (11 juli 1848).
20 Niet-vervullen van vacatures in provinciale gerechtshoven, 29-14 st., 558 (20 juli 1848).
I Grondwet I, Van het Rijk, 48-8 st., 710 (18 augustus 1848).
III Grondwet III, Van de Staten-Generaal, 41-15 st., 744 (19 augustus 1848).
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II Grondwet II, Van den Koning, 47-9 st., 744 (idem).
IV Grondwet IV, Van de Provinciale Staten en Gemeentebesturen, 39-17 st., 757 (21 augustus
1848).
26 Nieuwe verhoging van Oorlog, 21-32 st., 770 (22 augustus 1848).
27 Verkoop van domeinen, 53-3 st., 773 (idem).
VI Grondwet VI, Van de Godsdienst, 42-13 st., 800 (23 augustus 1848).
VIII Grondwet VIII, Van de Defensie, 50-6 st., 815 (24 augustus 1848).
IX Grondwet IX, Van den Waterstaat, 46-10 st., 817 (idem).
X Grondwet X, Van het Onderwijs en het Armwezen, 52-4 st., 824 (idem).
XI Grondwet XI, Van veranderingen en bijvoegselen, 55-1 st., 826 (idem).
XII Grondwet XII, Additionnele artikelen, 40-16 st., 834 (idem).
Stemmingen in de Dubbele Kamer
I Grondwet I, Van het Rijk, 96-17 st., 940-941 (4 oktober 1848).
III Grondwet III, Van de Staten-Generaal, 92-22 st., 958-959 (5 oktober 1848).
II Grondwet II, Van den Koning, 100-14 st., 959 (5 oktober 1848).
IV Grondwet IV, Van de Provinciale Staten en Gemeentebesturen, 100-14 st., 967 (6 oktober 1848).
V Grondwet V, Van de Justitie, 112-2 st., 971 (idem).
VI Grondwet VI, Van de Godsdienst, 98-16 st., 975 (idem).
VII Grondwet VII, Van de Finantien, 114-0 st., 979 (idem).
VIII Grondwet VIII, Van de Defensie, 110-4 st., 983 (idem).
IX Grondwet IX, Van den Waterstaat, 100-13 st., 988 (idem).
X Grondwet X, Van het Onderwijs en het Armwezen, 108-5 st., 996 (7 oktober 1848).
XI Grondwet XI, Van veranderingen en bijvoegselen, 109-4 st., 999 (idem).
XII Grondwet XII, Additionnele artikelen, 92-21 st., 1011 (idem).
i
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8
9
10
11
12
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15
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22
24
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j
1
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4
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Zitting 1849
Onvervreemdbaar verklaren van militaire pensioenen, 51-8 st., 403 (1 mei 1849).
Vergroting gebouw te Ooltgensplaat, 52-3 st., 405 (2 mei 1849).
Fonds domeinen, dienstjaar 1848, 40-19 st., 410 (3 mei 1849).
Vrijdom van accijns voor vermicelli- en macaronifabrieken, 47-12 st., 415 (idem).
Reis- en verblijfkosten E.K.-leden en reiskosten T.K.-leden, 56-5 st., 427 (4 mei 1849).
Aanvulling begroting voor 1849, 47-13 st., 433 (5 mei 1849).
Recht van vereniging en vergadering: 6-54 st., 486 (16 mei 1849).
Regeling koloniaal batig slot over 1847, 59-1 st., 517 (21 mei 1849).
Fonds van herbelasting op de grondbelasting over 1840 tot 1843, 58-1 st., 564 (18 juni 1849).
Regeling fondsen voor verstrekkingen uit 's Rijks-magazijnen: 11-42 st., 582 (19 juni 1849).
Pharmacopoea Neerlandica, 36-23 st., 612 (16 juli 1849).
Buitengewone opcenten in Noord-Brabant, 53-9 st., 625 (17 juli 1849).
Voorziening omtrent de kroondomeinen, 55-5 st., 709 (25 juli 1849).
Twee provinciale belastingen in Friesland over 1849 en 1850, 31-10 st., 759 (4 september 1849).
Overeenkomst met de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 32-26 st., 796 (8 september 1849).
Inwisseling van zilveren speciën, 50-6 st., 805 (11 september 1849).
Openbaarmaking van de Handelingen der Staten-Generaal, 47-3 st., 829 (12 september 1849).
Uitbetaling van pensioenen aan (voormalige) werklieden van 's Rijks werven, 43-4 st., 833 (13
september 1849).
Zitting 1849-1850
Overgang in werkelijke schuld, 49-1 st., 43 (3 december 1849).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 60-1 st., 111 (14 december 1849).
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken, 54-5 st., 129 (idem).
Begroting H. X, Oorlog, 52-8 st., 194 (19 december 1849).
Begroting H. XI, Koloniën, 46-1 st., 201 (idem).
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16
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21
22
24
26
27
30
31
32
37
38
40
41
42

Begroting, wet op de Middelen, 56-1 st., 225 (20 december 1849).
Bepalingen opgeheven fonds voor proceskosten, 42-1 st., 259 (22 december 1849).
Pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren 1850, 37-10 st., 261 (idem).
Provinciale belasting in Friesland, 36-1 st., 264 (idem).
Provinciale belasting in Overijssel, 40-1 st., 264 (idem).
Provinciale belasting in Drenthe, 43-1 st., 264 (idem).
Nieuw artikel begroting H. VIII, dienst 1849, 30-17 st., 266 (idem).
Nieuw artikel begroting H. X, dienst 1849, 31-17 st., 266 (idem).
Vaststelling briefport en regeling brievenposterij, 47-17 st., 12 (14 maart 1850).
Provinciale belastingen in Friesland, 56-9 st., 11 (15 maart 1850).
Toezicht over de Munt, 33-16 st., 12 (16 april 1850).
Kieswet, 46-19 st., 11 (15 juni 1850).
Provinciewet, 58-6 st., 10 (24 juni 1850).
Scheepvaartwetten, 50-14 st., 15 (8 juli 1850).
Uitvoering van Artikel 7 der Grondwet, 46-12 st., 8 (12 juli 1850).
Enquêtewet, 38-9 st., 14 (13 juli 1850).

k

Zitting 1850-1851
Toekenning pensioen aan leden van de Eerste Kamer, 1-54 st., 105 (19 november 1850).
Overschrijving op het Pensioenfonds van 1850, 17-30 st., 110 (idem).
Verlenging termijn invoering van postzegels, 47-13 st., 142 (6 december 1850).
Begroting H. II, Hoge Colleges van Staat, 55-7 st., 265 (14 december 1850).
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken, 49-14 st., 294 (idem).
Begroting H. IV, Justitie, 56-6 st., 317 (idem).
Begroting H. VI, Hervormde en andere Erediensten, 47-16 st., 332 (17 december 1850).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 55-6 st., 332 (idem).
Begroting H. VIII, Marine, 59-2 st., 345 (idem).
Begroting H. IX B, Financiën, 53-8 st., 387 (18 december 1850).
Begroting H. X, Oorlog, 49-14 st., 401 (19 december 1850).
Begroting H. V, Binnenlandse Zaken, 57-2 st., 468 (21 december 1850).
Begroting, wet op de Middelen, 44-15 st., 525 (24 december 1850).
Provinciale belasting Friesland, 56-1 st., 525 (idem).
Provinciale belasting Overijssel, 55-2 st., 525 (idem).
Provinciale belasting Drenthe, 55-2 st., 525 (idem).
Wijziging pensioenwet ambtenaren, 50-9 st., 556 (6 maart 1851).
Uitbreiding der wet over te loor gegane staatsschuldbrieven, 46-13 st., 559 (idem).
Fonds verkoop van domeinen 1849 en 1850, 61-1 st., 564 (14 maart 1851).
Verlenging verjaringstermijn van muntbiljetten van 1845, 42-21 st., 567 (idem).
Regeling ontvangsten en uitgaven verstrekkingen van materieel van Marine en van Oorlog, 33-28
st., 580 (21 maart 1851).
Wijziging wet op het Nederlanderschap, 55-3 st., 582 (idem).
Reis- en verblijfkosten der Provinciale Staten, 48-10 st., 603 (31 maart 1851).
Verjaring der straffen, 51-6 st., 618 (1 april 1851).
Amortisatie van schuld over 1850, 43-18 st., 634 (4 april 1851).
Verhoging begroting H. VIII (herstel sluis), 32-22 st., 650 (10 april 1851).
Tijdelijke wijziging van de wet op de grote visserij, 45-7 st., 655 (idem).
Gemeentewet, 52-13 st., 10302 (4 juni 1851).
Scheepvaart op het kanaal van Terneuzen, 45-4 st., 1033 (5 juni 1851).
Wijziging begroting H. II en IX B voor 1850, 48-1 st., 1047 (26 juni 1851).
Bevordering enz. van officieren der landmacht, 58-1 st., 1094 (10 juli 1851).
Bevordering enz. van officieren der zeemacht, 48-3 st., 1118 (11 juli 1851).
Pensioenen bij de zeemacht, 47-1 st., 1120 (idem).
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132 Onteigening ten algemene nutte, 51-8 st., 1235 (26 juli 1851).
147 Traktaat van handel en scheepvaart met Sardinië, 38-13 st., 1249 (28 juli 1851).
l
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22
25
26
29
34
35
65
66
67
68
69
70
71
72
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88
95
96
97
98
99
100
103
104
117
118
132
148
151
152
154
181
184
m
3
7
9
11
14
15
18

Zitting 1851-1852
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken, 46-16 st., 233 (22 november 1851).
Begroting H. IV, Justitie, 48-17 st., 289 (26 november 1851).
Begroting H. V, Binnenlandse Zaken, 57-3 st., 380 (2 december 1851).
Begroting H. VI, Hervormde en andere Erediensten, 54-6 st., 392 (3 december 1851).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst, 59-2 st., 392 (idem).
Begroting H. VIII, Marine, 51-2 st., 403 (idem).
Begroting H. X, Oorlog, 47-16 st., 435 (5 december 1851).
Begroting H. XI, Koloniën, 55-8 st., 488 (9 december 1851).
Domaniale eigendommen onder de gemeente Zaamslag, 58-3 st., 493 (11 december 1851).
Begroting, wet op de Middelen, 49-14 st., 543 (13 december 1851).
Overeenkomst met Pruisen tot wering van sluikhandel, 44-5 st., 552 (idem).
Verdrag van handel en scheepvaart met België, 34-21 st., 565 (20 december 1851).
Wet op de jacht en visserij, 47-12 st., 685 (7 februari 1852).
Amortisatie van schuld over 1851, 42-23 st., 709 (9 februari 1852).
Fonds verkoop van domeinen over 1851, 52-13 st., 709 (idem).
Wijziging graanwet, 44-10 st., 725 (13 februari 1852).
Bouwen, planten enz. bij vestingwerken, 21-33 st., 741 (16 februari 1852).
Regeling van voormalige wees- en momboirkamers, 44-1 st., 768 (21 februari 1852).
Regeling veroordelingen bij herhaling van misdaad of wanbedrijf, 51-3 st., 779 (23 febr. 1852).
Aanleg electro-magnetische telegrafen, 46-3 st., 800 (24 februari 1852).
Naturalisatie van J.V. Leers, 38-1 st., 801 (idem).
Provinciale belasting in Friesland, 42-2 st., 808-809 (4 maart 1852).
Verhoging begroting H. V voor de electro-magnetische telegrafen, 43-2 st., 809 (idem).
Uitgifte van muntbiljetten, 57-3 st., 913 (16 maart 1852).
Wijziging van de wet op het zegelrecht, 48-7 st., 922 (18 maart 1852).
Wijziging van het regt van patent, 45-11 st., 932 (19 maart 1852).
Wijziging vrijdom van accijns op het binnenlands gedistilleerd, 42-12 st., 934 (idem).
Verhoging Begroting H. IV (Rijks-politie), 28-24 st., 971 (24 maart 1852).
Overeenkomst met Groot-Brittannië over de scheepvaart op de Verenigde Staten der Jonische
Eilanden, 48-1 st., 982 (27 maart 1852).
Verbetering van de accijns op het zout, 43-12 st., 1016 (30 maart 1852).
Handels- en scheepvaartverdrag met Pruisen enz., 35-18 st., 1018 (31 maart 1852).
Amortisatie van schuld over 1851, 45-7 st., 1051 (2 april 1852).
Verhoging begroting van 1851 voor de Russische schuld, 32-21 st., 1204 (26 juni 1852).
Muntstelsel van Nederlands-Indië, 22-38 st., 1286 (9 juli 1852).
Waarborg en belasting van gouden en zilveren werken, 34-13 st., 1309 (15 juli 1852).
Plicht van de provincie om behoeftige gemeenten te helpen, 47-2 st., 1323 (16 juli 1852).
Naturalisatie van W. Lee, 47-2 st., 1329 (17 juli 1852).
Overeenkomst met Frankrijk, tot wering van nadruk, 0-35 st., 1343 (4 augustus 1852).
Zitting 1852-1853
Verdeling van de provincies in kiesdistricten, 45-5 st., 63 (19 oktober 1852).
Verstrekkingen tot 31 december 1852, 31-4 st., 85 (30 oktober 1852).
Wijziging heffing van sommige accijnzen in Limburg, 39-9 st., 98 (15 november 1852).
Regeling van het koloniaal batig slot over 1850, 56-1 st., 112 (16 november 1852).
Begroting H. III, Buitenlandse Zaken: aangenomen met 54-5 st., 160 (20 november 1852).
Begroting H. IV, Justitie: aangenomen met 61-1 st., 180 (23 november 1852).
Begroting H. VII, Rooms-Katholieke Eredienst: aangenomen met 45-8 st., 244 (29 november
1852).
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19
22
23
34
37
48
49
52
55
56
57
59
60
61
82
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Begroting H. VIII, Marine: aangenomen met 54-5 st., 257 (30 november 1852).
Begroting H. X, Oorlog: aangenomen met 43-20 st., 306 (3 december 1852).
Begroting H. XI, Koloniën: aangenomen met 47-12 st., 339 (7 december 1852).
Provinciale belastingen in Groningen, 51-1 st., 342 (8 december 1852).
Pensioenen voor de zee- en landmacht, 49-2 st., 342 (idem).
Provinciale belasting in Zeeland (Steigergelden), 42-10 st., 344 (idem).
Kosten van ontvangst van belastingen, 50-3 st., 349 (9 december 1852).
Begroting, wet op de Middelen, 48-12 st., 362 (10 december 1852).
Additionele overeenkomst van handel en scheepvaart met de VS, 46-5 st., 370 (13 dec. 1852).
Aflossing of verwisseling van nationale schuld, 57-1 st., 379 (idem).
Bouwen, planten enz. bij vestingwerken, 34-11 st., 402 (19 februari 1853).
Traktaat met Costa Rica, 45-1 st., 408 (23 februari 1853).
Strafwetgevende macht van waterschapsbesturen, 40-21 st., 447 (10 maart 1853).
Plicht van de provincie om behoeftige gemeenten te helpen, 46-10 st., 453 (11 maart 1853).
Goedkeuring van een overeenkomst tussen het bestuur der domeinen en de gemeente
Genemuiden, 34-1 st., 456 (14 maart 1853).
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