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Stellingen
1. De toepassing van de analysetechniek volgens interspace politics op de stemmingen van
de Tweede Kamer in de negentiende eeuw wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van
toegankelijke stemmingsuitslagen.
Vgl. Tom Louwerse, Simon Otjes and Cynthia van Vonno, ‘The Dutch
Parliamentary Behaviour Dataset’, in: Acta Politica (2018) 53, 149–166.
2. Historici die 1848 zien als een breuk in de ontwikkeling van de Tweede Kamer
onderschatten het vermogen van prominente Kamerleden om de grote meerderheid van
nieuwelingen de bestaande cultuur en procedures bij te brengen.
Vgl. Carla Hoetink, Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na
1945, 207.
3. De invoering van direct kiesrecht voor de Tweede Kamer is de (enige) grote verandering
van 1848.
4. Onderzoekers van de Handelingen voor 1849 dienen hun resultaten terughoudend te
presenteren, omdat, volgens het prominente lid J. K. van Goltstein, de ‘onnauwkeurigheid
der meededeling van onze deliberatien (...) zoo algemeen erkend [is] dat [hij] daaromtrent
in geene bijzonderheden zal behoeven te treden’. Handelingen 1849, 155-156.
5. Het voorzitterschap van de Tweede Kamer is gedurende de hele periode van 1840 tot
1853 geen ‘persoonlijke eretitel’ maar een functie van betekenis. De leden droegen
uitsluitend collega's voor die toonaangevend waren tijdens de discussies in de afdelingen
en de openbare debatten.
Vgl. Jouke Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 18481888, 155.
6. F.A. van Hall is het door historici meest onderschatte Kamerlid van 1849 tot 1853.
7. De bemoeizucht van minister Thorbecke met de totstandkoming van een vernieuwd
Reglement van Orde voor de Tweede Kamer in mei 1852 vertoont treffende gelijkenis
met het optreden van minister Schimmelpenninck van der Oye tijdens de herziening van
het reglement in februari 1845.
8. De ontslagnemingen van de ministers G. Beelaerts van Blokland en J. van den Bosch in
1839 tonen aan dat de vertrouwensregel al ruim voor 1866-1868 functioneerde.
9. Het feit dat in 1841, 1843 en 1845 tussen de 14 en 24 Kamerleden tegen het eerste
begrotingshoofdstuk (Huis des Konings) stemden, bewijst de aanwezigheid van een
aanzienlijke en overtuigde oppositie vóór 1848.
10. Het voortgezet onderwijs in Nederland vertoont de laatste decennia grote overeenkomsten
met de Tweede Kamer voor 1848. Buitenstaanders zijn streng-kritisch en wensen
ingrijpende modernisering, terwijl betrokkenen overwegend bekwaam, solidair en met
een bescheiden zelfbewustzijn hun taak verrichten ten dienste van de samenleving.
11. COVID-19 bedreigt de volksgezondheid, de bestrijding door middel van apps het
publieke welzijn.

12. De teloorgang van de zondag als rustdag schaadt de waardigheid en vrijheid van de mens.
Vgl. Abraham Joshua Heschel, God zoekt de mens. Een filosofie van het jodendom,
387.
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