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Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse 

parlement rondom 1798 en 1848

Joris Oddens en Jouke Turpijn

‘Ik zeg: waarheid en gezond verstand, en hier blijf ik bij.’ Nog in 1860 was er een Bataaf voor 
wie waarheid simpelweg een kwestie was van gezond verstand. Zijn naam was Batavus 
Droogstoppel en hij maakte zijn entree op de eerste pagina van Max Havelaar.1 Droogstoppels 
verabsolutering van waarheid en gezond verstand was begrijpelijke ironie voor lezers uit het 
midden van de negentiende eeuw. Multatuli’s beroemde aanval op de koloniale politiek was 
tegelijkertijd een commentaar op de parlementaire cultuur. Geen systeem was zo huichelach-
tig als het parlement in de nieuwe stijl van Thorbecke dat na 1848 vorm kreeg, aldus Multatuli. 
Bij ‘de liberale praatjesmakers’ in de Kamer leefde het ideaal dat waarheid en goede politiek 
verkregen werden door rationeel debat en gezond verstand, maar Eduard Douwes Dekker 
meende dat het land beter bestuurd kon worden door een verlichte vorst die buiten het par-
lementaire debat bleef.2

De wortels van dit spanningsveld tussen waarheidsvinding binnen, danwel buiten parle-
mentair debat liggen bij de ‘echte’ Bataven. Deze inwoners van de Bataafse Republiek stichtten 
eind achttiende eeuw het eerste moderne parlement van Nederland. Dit eerste parlement is in 
de Nederlandse parlementaire geschiedschrijving een strangely neglected topic.3 Waar de revo-
lutionaire parlementen in Frankrijk uitvoerig zijn bestudeerd, zijn de hier centraal gestelde 
eerste Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek (zittingsperiode 1 maart 1796 – 31 
augustus 1797) en haar opvolgers lang gebukt gegaan onder het stigma ‘Franse Tijd’. De valse 
implicatie dat alles wat gebeurde achter de schermen door de Fransen werd bepaald, heeft 
ervoor gezorgd dat Nederlandse parlementair historici hun geschiedenissen doorgaans lieten 
beginnen in de negentiende eeuw.4 Door het eerste parlement van Nederland te betrekken in 
diachroon onderzoek naar de ontwikkeling van parlementaire begrippen en instrumenten, 
kunnen de keuzes die in latere periodes gemaakt werden vaak beter worden begrepen.

In de gepubliceerde verhandelingen van de Nationale Vergadering werden ‘waarheid’ en 
‘gezond verstand’ vaak in één adem genoemd.5 Het grote verschil met Multatuli is echter dat 
de Bataven de begrippen zonder enig spoor van ironie gebruikten. Wie in het parlement goed 
nadacht, zou vanzelf wel op de waarheid komen. Prikte Multatuli deze illusie zestig jaar later 
definitief door? Vreemd genoeg bleven de verguisde Thorbecke, zijn collega’s en zijn opvol-
gers in hun waarheid en de weg daar naartoe geloven. Dergelijk geloof in eigen politiek han-
delen is onlangs omschreven als een ‘functionele fictie’. Het geloof vormt de aandrijving van 
het vliegwiel van ieder politiek stelsel: het aanzien van en vertrouwen in de politiek van het 
gerepresenteerde publiek.6

Om de werking van deze functionele fictie in de parlementaire wittebroodsweken te 
begrijpen, wordt in dit artikel twee keer de perceptie van de waarheid in de jaren na het uur 
van de waarheid vergeleken. Na het wegjagen van stadhouder Willem v in 1795 en het opjagen 

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 23-35 www.ru.nl/cpg



24

JORIS ODDENS EN JOUKE TURPIJN

van koning Willem ii in 1848 kon het met de nieuwe parlementaire orde alle kanten op, maar 
het welslagen ervan stond of viel wel met het geloof in de waarheid.

De waarheid na 1795

De conceptuele koppeling van de begrippen waarheid en gezond verstand reikte tijdens de 
Bataafse Republiek verder dan de muren van de pas ingerichte vergaderzaal aan het Binnenhof. 
Ook in de contemporaine politieke pers behoorde de combinatie tot het gangbare begrippenap-
paraat: er bestonden zelfs bladen met titels als Courant voor waarheid en gezond verstand.7 De 
nadruk op het gezond verstand als instrument om de waarheid te ontsluieren en zo de wereld te 
veranderen werd in het revolutietijdperk van de late achttiende eeuw breed omarmd.8

In het parlement was het begrippenpaar vooral populair bij de behandeling van the-
ma’s die nog niet zo lang op de politieke agenda stonden, en die de parlementariërs daarom 
beschouwden als typische verworvenheden van de voortschrijdende Verlichting. Zo debat-
teerde de vergadering meerdere malen over de vraag in hoeverre het voor een wetgevend 
lichaam geoorloofd was om ook rechtsprekende bevoegdheden naar zich toe te trekken.9 Een 

Eerste zitting van de Nationale Vergadering in Den Haag, 1796

[Atlas van Stolk]

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 23-35 www.ru.nl/cpg



25

WAARHEID EN GEZOND VERSTAND IN HET NEDERLANDSE PARLEMENT RONDOM 1798 EN 1848

meerderheid van de leden schaarde zich achter het principe van de machtenscheiding zoals 
dat was geformuleerd door de Franse verlichtingsauteur Montesquieu.10 Velen wezen erop 
dat de vermenging van wetgevende en rechterlijke macht kon leiden tot verschrikkelijke toe-
standen, zoals de politieke rechtbanken die waren opgericht tijdens de nog vers in het geheu-
gen liggende Franse Terreur nog maar eens hadden aangetoond. De Amsterdamse advocaat 
Rutger Jan Schimmelpenninck, die gold als een van de meest gezaghebbende leden van de 
vergadering, noemde dit in een van deze debatten ‘een stelling, aan welks waarheid het gesond 
verstand niet kan twyfelen’.11

Een ander typisch verlichtingsdebat was dat over de scheiding van Kerk en Staat. Een kleine 
meerderheid van de vergadering was van mening dat de ‘voortgang van verlichting’ en de 
wens te leven in een samenleving van ‘waarheid, gezond verstand, deugd, goede zeden, en 
waren godsdienst’12 een volledige scheiding vereisten, maar dit standpunt stuitte op veel weer-
stand bij collega’s die vreesden dat het staken van álle overheidsbemoeienis met de kerk zou 
leiden tot de teloorgang van de godsdienst. Vooral het stopzetten van de tot dat moment van 
staatswege betaalde salarissen voor de predikanten van de gereformeerde kerk zorgde voor 
uiterst heftige debatten, zeker toen aan de orde was wat hierover moest worden opgenomen 
in de door het parlement te ontwerpen grondwet.13

Volgens de Rotterdamse katholiek Johan Midderigh, in een vorig leven wijnkoopman, was 
de predikantensalariëring strijdig met de beginselen van ‘regtvaardigheid, gezondheid, ver-
stand en waarheid’ waarop de toekomstige constitutie gegrondvest moest worden. Midderigh 
vond het onbegrijpelijk dat dit standpunt nog voorstanders kon vinden in de ‘eeuw der ver-
lichting’14 Die voorstanders vonden zichzelf wel degelijk verlicht, maar gaven aan het concept 
een andere invulling. Ook zij benadrukten de waarheid aan hun zijde te hebben: het idee dat 
godsdienst voor het welzijn van de staat volstrekt noodzakelijk was, stelde de lutherse litera-
tor Johan Lublink de Jonge, behoorde tot de ‘eeuwigen onwrikbaare beginselen van recht en 
waarheid’. Lublink zei niet van plan te zijn zijn zaak verder te bepleiten, want de waarheid van 
het door hem gestelde was zo onomstotelijk dat verdere argumentatie overbodig was.15

Omdat waarheden voor de eerste parlementsleden behoorden tot het domein van het 
gezonde verstand, werden ze vrijwel altijd gepresenteerd als onwrikbaar, onbetwistbaar en 
onweersprekelijk. Waarheid werd zo buiten het domein van de politiek geplaatst. Dit was 
méér dan een goedkope retorische truc. In een van de debatten stelde de Leidse jurist Jacob 
Hahn dat een zaak van twee kanten kon worden bekeken: enerzijds de kant van de ‘naakte 
waarheid en van het gezond verstand’, die hij ook wel de redekundige zijde noemde, en ander-
zijds de politieke zijde, waarin de waarheid ondergeschikt werd gemaakt aan de strategie.16

Waarheid werd in de eerste Nationale Vergadering doorgaans niet gezien als iets wat door 
overeenstemming kon worden bereikt. De gevallen waarin dit toch noodzakelijk bleek, mar-
keerden in het parlement de momenten van crisis. Misschien wel het heftigste crisismoment 
beleefde de vergadering als gevolg van een conflict over de interpretatie van het Reglement 
dat bij het ontbreken van een geschreven grondwet haar taken en bevoegdheden bepaalde.17 
Eind december 1795 was dit semiconstitutionele document na uiterst moeizaam verlopen 
onderhandelingen goedgekeurd door een meerderheid van de provinciale delegaties in de 
Staten-Generaal. De Bataven in dit hoogste regeringsorgaan, dat zichzelf met de komst van 
de Nationale Vergadering had opgeheven, waren vooral verdeeld geweest over de vragen of en 
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in hoeverre de federatieve machtsstructuur van de oude Republiek na de regimewisseling van 
januari 1795 moest worden gehandhaafd.18

De hevige strijd die hierover in de aanloop naar de Nationale Vergadering was geleverd, had 
haar sporen achtergelaten in de tekst van het Reglement. Uiteindelijk had in de Staten-Generaal 
slechts overeenstemming kunnen worden bereikt door formuleringen op te nemen die ruimte 
lieten voor meerdere interpretaties.19 Dat het probleem hiermee slechts was verplaatst, werd 
pijnlijk duidelijk in maart 1797, toen de vergadering sprak over de wijze waarop het inmiddels 
bijna gereedgekomen grondwetsontwerp aan het volk zou worden aangeboden.

Artikel 8 van het Reglement bepaalde dat de Nationale Vergadering het door haar opgestelde 
grondwetsontwerp ter goed- of afkeuring aan de bevolking moest voorleggen, en dat zij het hier-
voor moest verzenden naar de verschillende provincies, ‘om in ieder van dezelven afzonderlyk 
door het Volk te worden onderzocht’.20 In het parlement ontstond op 10 maart een heftige discus-
sie over de betekenis van het woord ‘afzonderlijk’: moest dit zo worden opgevat dat het grond-
wetsontwerp in iedere provincie door een meerderheid moest worden goedgekeurd, of betekende 
het slechts dat ieder gewest zijn eigen verkiezingen moest organiseren, waarna alle stemmen bij 
elkaar zouden worden opgeteld en een landelijke meerderheid doorslaggevend was?21 

Uiteindelijk werd een dag later besloten dat de stemming per provincie zou plaatshebben, 
waarna werd gespecificeerd dat de grondwet in ieder gewest ‘afzonderlijk’ door de bevolking moest 
worden goedgekeurd.22 Dit besluit, dat ratificatie van het grondwetsontwerp vrijwel onmogelijk 
maakte, bracht het hele land in rep en roer. Overal in de Bataafse Republiek bleef het decreet van 
11 maart in de weken die volgden het gesprek van de dag, en de vergadering ontving vele honder-
den rekesten voor en tegen het besluit, die door vele duizenden burgers waren ondertekend.23

Ook de gewesten mengden zich in de kwestie. Op 12 april vroeg en kreeg een deputatie van 
het Provinciaal Bestuur van Holland toestemming om de Nationale Vergadering persoonlijk 
toe te spreken, een stap die sinds de vergadering ruim een jaar eerder bijeen was gekomen zijn 
weerga niet kende. In een emotionele redevoering betuigden de Hollanders hun ontzetting 
over het genomen besluit. Zij verklaarden dat, wanneer het gewest het woord ‘afzonderlijk’ 
in de onderhandelingen over de totstandkoming van het Reglement net zo had begrepen als 
de Nationale Vergadering het nu had uitgelegd, het nooit zijn goedkeuring aan dit document 
zou hebben gegeven.24 Deze verklaring lokte de reactie uit van de provinciale vergadering van 
Overijssel, die in een missive de uitleg van Holland scherp veroordeelde en plechtig verklaarde 
dat zij juist was toegetreden tot de Nationale Vergadering op voorwaarde dat het grondwets-
ontwerp aan ieder gewest afzonderlijk ter goed- of afkeuring zou worden voorgelegd. Het 
draaide erop uit dat Overijssel dreigde het grondwetsontwerp niet aan zijn inwoners voor te 
leggen wanneer niet aan het besluit van 11 maart werd vastgehouden, terwijl Holland hetzelfde 
dreigde te doen als dit wel gebeurde.25

Alle rekesten en missives over het besluit van 11 maart werden door de vergadering in 
handen gesteld van een hiertoe in het leven geroepen commissie, die voor de onmogelijke 
opgave stond het onverenigbare te verenigen. Op 17 mei bracht deze commissie rapport uit bij 
monde van Cornelis van Lennep.26 Deze Amsterdamse letterkundige poogde de zaak te red-
den met een vernuftige politieke manoeuvre. In het decreet van 11 maart, stelde de commissie, 
was bepaald dat de gewesten niet bij meerderheid tot aanneming of verwerping mochten 
besluiten. Er was echter niet bepaald dat het volk dit evenmin mocht doen. Om de impasse 
die was ontstaan door de dreigementen van verschillende gewesten te doorbreken, adviseerde 
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de commissie daarom het decreet zo uit te leggen dat de stemmen gewestelijk zouden wor-
den geteld, maar dat de stemmen van alle burgers alsnog bij elkaar zouden worden opgeteld 
wanneer er onder de gewesten geen unanimiteit bestond.27 Iedereen die de kwestie enigszins 
had gevolgd, wist dat deze uitleg volstrekt tegenovergesteld was aan de wijze waarop de verga-
dering het decreet op het moment van stemming had bedoeld. Hoewel veel parlementsleden 
bij de lezing van het rapport een glimlach niet hadden kunnen onderdrukken, waren veront-
waardiging en woede in de discussie die volgde de overheersende sentimenten.28

Het was de vooraanstaande Gelderse jurist Herman Vitringa die het best verwoordde hoe 
ernstig de gevolgen van het rapport konden zijn voor het vertrouwen in de verkieslijkheid 
van een democratisch gekozen parlement boven de oligarchische regeringsvorm waarmee de 
Bataven hadden gebroken. De nieuwe uitleg van het decreet van 11 maart had de vergadering 
teruggeworpen in het tijdperk waarin ‘de waare en gezonde zin’ van wetten en besluiten uit-
sluitend werd geïnterpreteerd door enkele geprivilegieerden, terwijl deze verborgen bleef voor 
de rest van de bevolking – die zo geen toegang kreeg tot het ‘heiligdom der waarheid’. Dit was 
precies het noodlottige tijdperk, stelde Vitringa, dat men aan het eind van de achttiende eeuw 
eindelijk achter zich dacht te hebben gelaten:29

Zelfs verklaarde tegenstanders van het besluit van 11 maart vonden dat de commissie te 
ver was gegaan. Jacob Hahn gaf toe in tweestrijd te hebben verkeerd tussen zijn persoonlijke 
opinie en het besef van de plicht om als lid van de Nationale Vergadering gestand te doen aan 
de ‘waaren, duidelyken en letterlyken zin’ van een door de vergadering genomen besluit. Als 
het rapport zou worden goedgekeurd, vond Hahn, zouden daarmee alle besluiten op losse 
schroeven komen te staan.30 De vergadering was dit met hem eens en verwierp het rapport 
met een grote meerderheid.31

Om de ontstane impasse te doorbreken, werd het besluit van 11 maart vervolgens als-
nog teruggedraaid, maar nu met een beroep op een argument dat minder schadelijk werd 
geacht voor het vertrouwen in de politiek: de vergadering had het woord ‘afzonderlijk’ in het 
Reglement nooit zelf mogen interpreteren. Zij had dit moeten overlaten aan de gewesten, die 
immers de opstellers van het document waren geweest. Het besluit van 11 maart, oordeelde 
de vergadering nu, was daarom nooit geldig geweest. Het is echter de vraag of het kwaad niet 
al geschied was, zeker toen de vergadering vervolgens een brevet van onvermogen afgaf met 
het besluit dat de wijze waarop de stemmen geteld zouden worden pas weer onderwerp van 
discussie zou worden nádat de uitslag van de stemming bekend was gemaakt.32

Toen het referendum over het grondwetsontwerp op 8 augustus 1797 plaatsvond, werd het 
met zo’n overweldigende meerderheid verworpen dat het er allemaal weinig meer toe deed. 
De tegenstemmers waren talrijker in ieder afzonderlijk gewest.33 Het is hier niet de plaats om 
in te gaan op de redenen voor deze verwerping, maar de poging alleen al om het in het hele 
land fel bediscussieerde besluit van 11 maart te interpreteren op een manier die volgens velen 
apert strijdig was met de waarheid, had zeker in belangrijke mate bijgedragen aan de stem-
ming van wantrouwen waarvan deze uitslag het gevolg was.

De leden van het eerste parlement van Nederland waren door de bevolking uitverkoren 
om de door de Verlichting reeds ontsluierde waarheid in wetten vast te leggen en hiervoor 
hoefden zij slechts hun gezonde verstand te gebruiken. In plaats daarvan beschaamden parle-
mentsleden het in hen gestelde vertrouwen, en maakten zij zelfs de ware betekenis van decre-
ten schaamteloos tot inzet van politieke spelletjes. In de ogen van velen was het parlement 
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door de mand gevallen: waarheidsvinding was in de parlementaire democratie net zo min een 
verheven proces als in de stadhouderlijke oligarchie, en dat was de enige waarheid waarop men 
kon vertrouwen. Het parlement verdween dan ook, en het zou tot na de grondwetsherziening 
van 1848 duren voordat er weer fatsoenlijke discussies over de waarheid gevoerd werden.

De waarheid na 1848

Op 1 december 1848 bevestigden 55.000 stemgerechtigden het idee dat er wederom een nieuw 
tijdperk geboren was. In 68 districten kozen zij 45 vertegenwoordigers die nog nooit in de 
Kamer hadden gezeten.34 Deze vertegenwoordigers van 1848 waren voor het eerst sinds het 
hierboven beschreven parlement direct gekozen. Met vergelijkbaar enthousiasme en de over-
tuiging dat ‘onze handelingen op de toekomst een grooten invloed zullen uitoefenen’ ging de 
generatie van 1848 aan het werk.35

Toch waren er ook verschillen met het eerste parlement. Zo was waarheid in de Kamer na 
1848 juist bij uitstek een begrip dat door parlementaire discussies bereikt kon worden. Dit idee 
lag verankerd in Thorbeckes visie op bestuur en parlement. Thorbecke vond dat het land en 
zijn burgers zich alleen konden ontwikkelen als bestuurders minder hindernissen opwierpen. 
Daarom controleerden de inwoners in een vertegenwoordiging hun bestuurders, waarvan de 
Tweede Kamer de belangrijkste moest zijn. Het ideale parlement had wel wat weg van een juri-
disch onderzoeksinstituut. Goede controle was hier goede waarheidsvinding en goede wetten 
kwamen voort uit het vertalen van een ontwikkelde publieke opinie. In het parlement sprak 
men dan ook de taal van de waarheidsvinding bij uitstek: die van juristen. Uiteraard hoefden 
zij het bij het vinden van de waarheid niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog, juist door 
een beschaafde uitwisseling van rationele argumenten kwamen parlement en ministers in de 
vergaderzaal tot de waarheid: de beste wetten en de beste controle. Deze beste wetten waren 
goed voor alle Nederlanders: ze dienden het algemene en niet het particulier belang.36 

Om het parlement te veranderen van een machteloze groep jaknikkers in een debathuis 
waarin men samen tot de waarheid kwam, zochten de nieuwkomers in eerste instantie naar 
nieuwe regels en instrumenten. Dat botste soms met de eigen idealen over waarheidsvinding. 
Zo stelden de liberalen rond Thorbecke in de lente van 1849 voor om een stelsel met zelfstan-
dige rapporteurs in te voeren. Bij wetsvoorstellen functioneerden deze rapporteurs als experts 
met meer inhoudelijke kennis dan de andere Kamerleden en in het debat zouden zij daarom 
vaker het woord mogen voeren. Met dit rapporteurschap probeerden de liberalen het accent 
bij wetgeving meer naar de openbare vergaderzaal te verschuiven. Alle wetsvoorstellen werden 
immers ook in de afdelingen besproken, die in beslotenheid vergaderden.37 

Deze verschuiving lag echter zeer gevoelig. Zwijgzame leden hadden onder zelfstandige 
rapporteurs nog minder te zeggen en konden dan niet meedoen met de zoektocht naar de 
waarheid. In de besloten kring van de afdeling spraken zij gemakkelijker dan in de openbare 
vergaderzaal.38 Omdat besloten werd dat alle leden mochten meepraten zou het tot in de jaren 
1880 duren voordat er regels voor rapporteurs werden ingevoerd die het parlementaire werk 
efficiënter en meer gericht op expertise maakten.

Iets gelijksoortigs als bij het rapporteurschap gebeurde bij alle nieuwe of vernieuwde parle-
mentaire instrumenten die in de Grondwet genoemd stonden. De discussies over het gebruik 
van moties waren hierbij de meest verstrekkende. Op 21 mei 1849 vonden de thorbeckianen dat 
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de minister van Koloniën schimmige contracten met de Nederlandse Handelsmaatschappij 
afsloot. De thorbeckianen wilden daarover meepraten. Om dit te bereiken stelde de Nijmeegse 
liberaal M.J. de Man een motie voor. Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de Kamer 
dat een motie een inhoudelijke betekenis had. Tot dan toe werden moties vooral gebruikt als 
een Kamerlid het tijd vond om een beraadslaging te sluiten. Omdat nergens geschreven stond 
waar moties over moesten gaan, kon dit instrument na 1848 een andere betekenis krijgen. 
Moties leken bovendien geschikt om machtige wapens te worden. De parlementaire tijd staat 
namelijk even stil als iemand een motie voorstelt. Zij gaat pas weer verder zodra er over de 
uitspraken gestemd is. Wordt een motie bevestigd, dan geldt dit ‘ja’ als de waarheid voor de 
hele Kamer. 

De nieuwe interpretatie schiep verwarring en boosheid bij Kamerlid F.A. van Hall. Volgens 
hem was de motie ‘hoogst gevaarlijk’, want ‘het zou de deur openzetten, om allerlei verklaringen 
[…] bij surprise van de Kamer te verkrijgen.’ Minister Donker Curtius was even huiverig. De 
motie lag op ‘den weg […] dien men tegenwoordig in andere constitutionerende vergaderingen, 
die het volle gezag in handen hebben, ziet bewandelen’. Daarmee bedoelde de tegenstander de 
vergaderingen in Frankfurt en Parijs, waar ‘surprise’, ‘usurpatie’ en ‘omnipotence’ troef waren.39 

Deze woorden laten zien dat politici naar parlementen uit andere landen keken als zij naar 
de ware vorm van politiek bedrijven zochten. Was dat voor de tegenstanders een schrikbeeld, 
voor Thorbecke was het buitenland minder angstaanjagend en hij was voorstander van de 
motie: ‘Hetgeen wij […] verlangen is wat men in het Engelschen Lagerhuis eene “resolution” 
zou noemen.’ Het Britse parlement had wel een goede naam. In zijn status, betrekking met 
het koningshuis en het niveau van de debatten zag iedere Nederlandse politiek geïnteresseerde 
wel iets voorbeeldigs.40

De discussie over de vraag of de motie van De Man nou een motie was, duurde uiteindelijk 
een hele dag en ging zo ver dat leden zelfs een motie over deze vraag opstelden. ‘Nee’, antwoord-
den de tegenstanders, ‘ja’ zeiden de thorbeckianen, en de laatsten kregen gelijk. Dit creëerde een 
precedent: vanaf dat moment mochten moties een inhoudelijke strekking hebben, en daarmee 
hadden zij een grotere reikwijdte, zelfs al werd de motie zelf uiteindelijk verworpen.41 

De omslachtige discussies over de nieuwigheden laten vooral zien dat regels in het par-
lement pas in de praktijk gestalte kregen. Deze nam soms hele vreemde vormen aan. Zo 
staakten de stemmen (32:32) bij het begrotingshoofdstuk ‘onvoorzien’ op Financiën in 1856. 
Journalist Iz. Lion had beweerd dat minister Van Hall in 1855 dit potje had gebruikt om zijn 
krant De constitutioneel mee te financieren. Toen was de begroting goedgekeurd, maar de 
krant stond niet op de kostenposten vermeld. De oppositie rook corruptie en vroeg herhaal-
delijk om uitleg van A. Vrolik, de opvolger van Van Hall. Vrolik beweerde het betreffende stuk 
in zijn tas te hebben en speelde een bijzonder spel met de waarheid: ‘ik behoef het [stuk] er 
maar uit te halen om 32 stemmen voor de wet te bekoomen’, want de aantijging was onjuist. 
‘Maar... ik zal het niet doen’. Vrolik was namelijk ‘dienaar der Kroon’, en de verdeling van het 
potje onvoorzien was een zaak van de Kroon alleen. Vroliks provocatie maakte indruk in de 
zaal en op de publieke tribune. Voor- en tegenstanders – onder wie Lion zelf – schreeuwden 
door elkaar heen en de voorzitter zette zelfs zijn grenadiers in om de tribune te ontruimen. 
Tijdens een kalmerende pauze van een kwartier werden eerder afwezige leden opgetrommeld. 
De begroting werd uiteindelijk met 35 tegen 33 stemmen goedgekeurd, maar het blijft tot de 
dag van vandaag onduidelijk of Vrolik inderdaad dat stuk in zijn tas had zitten.42
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Het debat rond de Constitutioneel was een vertrouwenskwestie die perfect aangeeft waar 
het in de eerste jaren na 1848 om draaide: moesten de ministers de waarheid vertellen en ver-
antwoording afleggen aan de Kamer of aan de Kroon? Het ontbreken van kostenposten bij 
begrotingshoofdstukken was eerder regel dan uitzondering, en dat bemoeilijkte de waarheids-
vinding. Zo was de rekening van Koloniën niet veel meer dan ‘de kosten van het departement 
[…] op het plein’.43 Dat wil zeggen: loon voor Haagse ambtenaren, stookkosten en heel veel 
kantoorspullen. Natuurlijk viel er veel meer geld onder Koloniën, maar het batig slot stond in 
de jaren 1850 maar voor een klein deel op de begroting.44 Wantrouwende liberalen stemden 
niet tegen deze begrotingen vanwege financiële inhoudelijke bezwaren op de kostenpost, maar 
tegen het idee dat zij bij gebrek aan informatie de waarheid niet konden achterhalen en niet 
mee mochten praten. Stemmingen draaiden om vertrouwen, en daar kon uiteindelijk geen 
enkele waarheid of hoeveelheid inlichtingen tegen op. De ministers konden de prozaïsche leer 
van het geld niet laten winnen van de praktijk van vertrouwen en dienden steeds vaker hun 
ontslag in nadat een wet of begroting om vertrouwensredenen was afgestemd.

Deze vertrouwenskwestie laat zien hoe broos rationele waarheidsvinding in het parlement 
van de jaren 1850 was. Blijkbaar speelden er zaken waar een rationeel debat geen grip op had. 
De roep om rationaliteit in waarheidsvinding leek dan ook eerder een politiek ideaal as such, 
dat kracht won als het ideaal verbaal herhaald werd, maar dat in de praktijk heel anders kon 
uitpakken. Uiteindelijk stond of viel het parlement met de mensen die er inzaten, dus was het 
enerzijds zaak om beginnende Kamerleden goed te kneden, maar anderzijds van belang om de 
deur dicht te houden voor ongewenste figuren. Zo haalde de Limburgse seperatist J.L.Th.A.L. 
van Scherpenzeel Heusch de Kamer niet hoewel hij rechtmatig gekozen was. Hij was ook lid 
van het in 1848 opgerichte parlement van Frankfurt. Daar waren veel afgevaardigden radicale 
liberalen en dat leverde een slechte naam op onder de Nederlanders.45 

De Kamerleden bedachten echter snel een nieuwe waarheid. Op 15 februari concludeerde 
de commissie die de geloofsbrieven onderzocht dat Van Scherpenzeel Belg was en volgens de 
grondwet geen parlementariër in Nederland kon zijn. Dat was onzin, want Van Scherpenzeel 
woonde al jaren op Nederlands grondgebied en de grens tussen de landen was zeer ondui-
delijk. Maar de zaak was beslecht, waarop de landelijke dagbladen hun werk deden en Van 
Scherpenzeel afdeden als ‘boerenbedriegertje’, juist omdat hij zijn protestbrieven als Kamerlid 
ondertekende.46 

Het tegenovergestelde van een waarheid is een leugen. In het parlement van de jaren 1850 
draaide het steeds meer om het retorisch ontmaskeren van leugens en het tackelen van tegen-
standers, dan om het samen bouwen aan de waarheid. Het negentiende-eeuwse parlemen-
taire woord voor liegen was ‘mystificatie’. Maar dat was geen beschuldiging die licht in de 
mond mocht worden genomen. Zo beschuldigde J.P.P. van Zuylen van Nyevelt de minister 
van Oorlog in november 1854 van ‘mystificatie’. Deze, generaal H.F.Ch. Forstner, betrad in de 
jaren 1850 de vergaderzaal het liefst in vol militair ornaat en behandelde de Kamerleden als 
een troep muitende soldaten. Dit bleek rampzalig zodra de zoektocht naar de waarheid in het 
geding was. De aanleiding van Van Zuylens beschuldiging was het gerucht dat Willem iii de 
macht over het leger had verloren. De koning zou tijdens zijn inspectie van een garnizoen in 
Zeist geen toestemming van de commandant hebben gekregen om met een groep huzaren te 
paraderen. Van Zuylen had dit gerucht niet bij zijn beschuldiging vermeld en Forstner deed 
alsof hij van niets wist en eiste uitleg ‘van hem als man van eer’.47 
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Na een korte schorsing gaf Van Zuylen alsnog de gevraagde uitleg. Forstner stond weer 
op en declameerde: ‘Alzoo, Mijnheer de Voorzitter rumor it.’ Van Zuylens gerucht was ‘laster, 
laster, en niets dan laster!’ en voor Forstner was dit gelieg ‘gelijk aan eene beschuldiging van 
meineed en van hoogverraad!’ Daar kreeg een militair de doodstraf voor. Het gerucht bleek 
inderdaad onwaar, maar dat doet er hier niet toe. Want hoewel de affaire met deze kennis 
inhoudelijk was afgerond, maakte dat voor de ruziemakers niets uit: de strijd om de waar-
heid was een zaak van eer geworden, waarop de waarheid van het woord veranderde in de 
waarheid van de duelleerkogel. Hoewel de heren bereid waren voor hun waarheid te sterven, 
kwam het niet tot schieten. Hun secondanten onderhandelden vier dagen lang totdat beide 
kemphanen met het meningsverschil konden leven.48

Na afloop bracht Thorbecke het incident direct terug naar het parlementaire niveau. Hij 
stelde dat de parlementaire omgangsregels ‘in het algemeen geen andere zijn dan die […] 
welke – mag ik nu een Engelsch woord gebruiken? – de gentleman jegens den ander in het 
gewone onderhoud betracht.’ Natuurlijk mocht Thorbecke een Engels woord gebruiken, want 
iedereen wilde een gentleman zijn: fatsoenlijk, rationeel, respectabel, beschaafd en waardig. 
Toch was de parlementaire gentleman anders dan de echte. Een parlementaire heer mocht 
dingen zeggen die voor de echte heer uit den boze waren. Parlementaire ‘woorden’ hadden 
namelijk ‘een andere betekenis […] dan die zelfde woorden in de gewone zamenleving’. Als 
een willekeurige gentleman op straat tegen een andere gentleman zou zeggen dat hij ‘niet te 
vertrouwen’ was, dan had de ander een goede reden om dat persoonlijk op te vatten en even-
tueel iets terug te zeggen. Maar parlementaire gentlemen verlaagden zich nooit tot zulke duels. 
In het parlement stonden classificaties als ‘onoprecht’ voor wantrouwen jegens beleid of plan-
nen. Volgens Thorbecke was dat noch persoonlijk, noch een zaak van eer of fatsoen.49

Maar het was wel een zaak van waardigheid. In de jaren 1850 leerde de Kamer met vallen 
en opstaan dat het bewaken van waardigheid eigenlijk veel belangrijker was dan het bouwen 
aan de waarheid. De waarheid kon paradoxaal genoeg slechts met gelijkgestemden worden 
vastgelegd en opgedrongen. Waardigheid was het middel waarmee gelijkgestemdheid bereikt 
kon worden. En toch lijkt Thorbeckes les over de waardige gentleman op zichzelf ook weer 
een retorische truc. Door te doen alsof niets in het parlement persoonlijk was, nodigde hij 
Kamerleden uit om in verzet te komen tegen types als Forstner, die uiteindelijk in 1856 ziek en 
overspannen het parlement verliet. Zo’n treurig geforceerd vertrek, dat ook beroemde anders-
denkenden als Guillaume Groen van Prinsterer, Floris Adriaan van Hall of Abraham Kuyper 
ten deel viel, bewijst eens te meer dat emoties parlementaire levens konden breken dan wel 
maken. Thorbecke moet dit ook geweten hebben.

Conclusie

Cornelis van Lennep, wiens naam in de Bataafse Tijd onlosmakelijk verbonden raakte met een 
rapport dat speelde met de waarheid, vormde in 1861 met zijn zoon David het onderwerp van 
een omvangrijke dubbelbiografie.50 De biograaf was zoon en kleinzoon Jacob van Lennep, die 
vlak daarvoor ook de redacteur was geweest van Max Havelaar. Eduard Douwes Dekker had de 
wijzigingen die Jacob van Lennep in zijn geesteskind had aangebracht pas na de publicatie te 
zien gekregen en vond dat deze zijn koloniale waarheid had verminkt. De twee raakten gebrouil-
leerd, maar Dekker bleef de carrière van zijn collega op afstand volgen.51 In 1873 las hij ‘met 
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groot genoegen’ het boek over Cornelis en David van Lennep. Hij schreef zijn leesplezier echter 
niet zozeer toe aan de kwaliteiten van de auteur, als wel aan het tijdperk dat in de biografie aan 
bod kwam. ‘Onze tijd’, vertrouwde Dekker zijn uitgever toe, staat tot de periode 1770-1830 als… 
Willem iii tot Willem i. Deze was inderdaad ’n individualiteit. Er leefden toen ‘personen’ met 
eigenaardig cachet. Thans is alles opgelost in ’t parlementarisme, in ’t samendoen, in ’t collec-
tieve, zoo zelfs dat geen individu bruikbaar is zonder niemendal te wezen.52

Niet alleen is het bijzonder dat de negentiende-eeuwer Multatuli onomwonden zijn waar-
dering uitsprak voor de tijdgeest van het revolutionaire tijdvak, maar ook dat hij onbedoeld 
hielp om de ontwikkeling van de parlementaire waarheidsbeleving te duiden. In de Nationale 
Vergadering hadden 126 individuen elk hun eigen waarheid. Dat deze persoonlijke waarheid 
in het belang van de politiek soms op de tweede plaats moest komen, ging voorlopig hun 
gezonde verstand te boven. In de Tweede Kamer was dit na 1848 aanvankelijk niet veel anders, 
maar de nieuwe Kamerleden was meer tijd gegeven dan hun pionierende voorgangers. Toen 
Douwes Dekker de brief schreef, was het parlement min of meer klaar.

Parlementen die klaar zijn, zijn echter ook vaak klaar voor nieuwe veranderingen. Na de 
oprichting van de arp in 1879 betraden steeds meer politieke partijen de parlementaire arena 
op grond van beginselen en idealen die wezenlijk van elkaar verschilden en elkaar soms uitslo-
ten. Vanaf dat moment maakten politici hun waarheid ondergeschikt aan die van hun partij. 
Tegelijkertijd accepteerden zij dat verschillende partijen verschillende versies van de waarheid 
uitdroegen. De waarheid maakte voortaan deel uit van het politieke spel, en behalve een com-
munistisch dagblad was er niemand meer die haar in pacht had.
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