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De kamerverkiezingen in het district Grave in
1905
Een onderzoek naar het toenemende gewicht van
kiesverenigingen en belangenorganisaties bij
kandidaatstellingen en verkiezingen
1. Inleiding

In juni 1905 vonden in het kiesdistrict Grave verkiezingen plaats, die in de
katholieke pers enig stof deden opwaaien. De katholieke minister van
Financiën in het kabinet-Kuyper, J.J.I. Harte van Tecklenburg, stond kandidaat tegenover de voorzitter van de Algemene Bond van R.K. Kiesverenigingen, D.A.P.N. Kooien. De commotie had twee oorzaken. In de eerste
plaats werd Harte, in de periode 1888-1901 kamerlid voor Grave, beschuldigd van een gebrek aan politieke moraliteit. Hij zou, volgens de geruchten,
na zijn benoeming tot minister in 1901 voor de verkiezing van een plaatsvervanger hebben gezorgd. Deze plaatsvervanger, de burgemeester van Grave,
W.J.M. Friesen, zou de zetel warm houden, zodat Harte na zijn aftreden in
de Kamer zou kunnen terugkeren. De tweede oorzaak van de commotie lag
in het verwijt aan Kooien dat hij, als voorzitter van de Algemene Bond, door
zijn kandidatuur in Grave het besluit van de bond, om de aftredende kamerleden van de regeringscoalitie in de verkiezingen van 1905 reeds in de eerste
ronde te herkiezen, in gevaar bracht. Dit zou, volgens zijn tegenstanders, het
voortbestaan van de coalitie in gevaar kunnen brengen wanneer andere
kiesverenigingen zich door zijn optreden niet aan het besluit gebonden
zouden voelen. Ook zou het voortbestaan van de Algemene Bond op het spel
staan nu de voorzitter zelf het besluit schond.
De verkiezingen in Grave zijn ook interessant als voorbeeld van de rol die
kiesverenigingen en belangenorganisaties als de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond gingen spelen en van het afnemende belang van netwerken
gebaseerd op familierelaties, persoonlijke loyaliteiten, al dan niet op afhankelijkheid berustend, en traditionele machtsverhoudingen. In Grave
kwamen deze twee verschillende wijzen van politieke machtsvorming tegenover elkaar te staan. Aan de ene zijde stond Kooien, gesteund door de R.K.
Kiesvereniging van het district Grave en de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond en aan de andere zijde Harte, gesteund door de invloedrijke
familie Jurgens, de margarinefabrikanten uit Oss.
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In dit artikel staat de confrontatie tussen het informele netwerk van
Jurgens en Harte en het formele netwerk van de kiesvereniging en de boerenbond centraal. Onder andere zal worden onderzocht of de aanwezigheid van
plaatselijke afdelingen van deze organisaties van invloed is geweest op de
uitslag.
2. De kieswet-Van Houten

De kieswet-Van Houten uit 1896 bracht in Nederland een aanzienlijke uitbreiding van het kiesrecht. Mannelijke Nederlanders van 25 jaar en ouder
konden het kiesrecht verwerven op basis van hun aanslag in de belastingen,
de huurwaarde van hun woning, de hoogte van hun loon en/of pensioen, de
hoogte van hun tegoed in de nationale schuld en/of bij spaarbanken en hun
bezit van bepaalde diploma's. Het aantal kiezers steeg hierdoor van 26,4%
van de mannelijke bevolking in 1891 tot 50,5% in 1897. Na 1897 zou het
verder stijgen tot 59,6% in 1905 en 68,0% in 19131 .
Naast deze belangrijke verruiming van het kiesrecht introduceerde de
kieswet de zogenaamde aangiftekiezers. In de periode vóór 1896 werden
kiezers aan de hand van de opgaven van de belastingdienst op de kiezerslijst
geplaatst. Naast deze plaatsing van overheidswege kon men vanaf 1896 ook
door eigen aangifte het kiesrecht verwerven. Indien het kiesrecht alleen als
loonkiezer of door een combinatie van loon en pensioen uitgeoefend kon
worden, was eigen aangifte zelfs de enige mogelijkheid. Het gevolg was dat
het percentage kiezers in Nederland sterk uiteen ging lopen. In districten
waar de aanhang van de verschillende politieke stromingen niet veel verschilde, kwamen de percentages kiezers niet zelden rond de 80 te liggen,
terwijl deze in de districten waar een enkele stroming domineerde vaak
beneden de 50 à 60 bleven. Het laatste kwam met name voor in NoordBrabant en Limburg, waar geen enkele politieke stroming de katholieke
machtspositie kon bedreigen.
Een ander element dat met de kieswet-Van Houten werd geïntroduceerd,
was de officiële kandidaatstelling. Een kandidaat voor de verkiezingen
diende vooraf opgegeven te worden. Hij werd slechts tot de verkiezingen
toegelaten wanneer zijn aanmelding vergezeld ging van minimaal 40 handtekeningen van kiezers uit het district. Deze bepaling bracht een belangrijke
wijziging in de bestaande praktijk, waarin iedere kiezer vrij was te stemmen
op de persoon van zijn voorkeur. Na 1896 konden alleen geldige stemmen
worden uitgebracht op personen die op de kandidatenlijst waren geplaatst.
Het gevolg was dat er soms maar één kandidaat aan de verkiezingen deelnam.
Deze werd dan zonder stemming gekozen verklaard. Ook dit kwam met name
in Noord-Brabant en Limburg voor. Zo vond in het district Veghel in de
periode 1897-1917 geen enkele stemming plaats. Het kamerlid voor dit
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district, B.R.F. van Vlijmen, werd acht maal zonder tegenkandidaat
benoemde.
Zowel vóór als na 1896 kende Nederland een districtenstelsel. In de periode
tot 1887 werd elk kamerlid geacht ± 45.000 inwoners te vertegenwoordigen.
Door de bevolkingsgroei moesten de districtsgrenzen regelmatig worden
herzien. De additionele artikelen van de grondwetsherziening uit 1887 legden
de grenzen van de districten daarentegen vast. In de kieswet-Van Houten
werden de grenzen van enkele districten herzien, maar verreweg de meeste
bleven onveranderd.
Elk district vaardigde één kamerlid af. Om gekozen te worden, diende een
kandidaat in de eerste ronde de absolute meerderheid van de uitgebrachte
stemmen te behalen. Haalde niemand deze meerderheid, dan volgde een
herstemming tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. In de
herstemming was een gewone meerderheid voldoende om gekozen te worden.
3. Het kiesdistrict Grave rond 1900

3.1. Electoraat en verkiezingen in Grave
De grenzen van het district Grave bleven sinds de oprichting in 1887 tot de
afschaffing van het districtenstelsel in 1917 onveranderd. In het oosten en
noorden werd de grens gevormd door de Maas. Vanuit het westen werd de
zuidgrens ruwweg gevormd door een lijn vanaf Alem, Maren en Kessel via
Geffen, Nistelrode en Wanroij tot Boxmeer in het oosten. De grootste
gemeenten waren Oss, Cuyk, Mill, Heesch en Grave. Geen van deze plaatsen
kon, op basis van het inwonertal, het district domineren. Behalve in Oss was
er weinig industrie van betekenis. Grave was een typisch landbouwdistrict.
In tabel 1 is een vergelijking tussen het aantal kiezers in Grave en Nederland opgenomen. Het aantal kiezers is uitgedrukt als percentage van de
mannelijke bevolking van 25 jaar en ouder. Opgenomen zijn de verkiezingsjaren 1897, 1901 en 1905. Tevens is het aantal aangiftekiezers opgenomen.
Deze zijn uitgedrukt als percentage van het electoraat.
In 1897 lag het percentage kiezers in Grave hoger dan het gemiddelde in
Nederland; in 1905 lag het enigszins lager, hoewel niet veel. Terwijl het
percentage kiezers in Nederland groeide, bleef het in Grave vrijwel gelijk.
Het verschil zou na 1905 nog verder toenemen en is, zoals eerder gesteld,
typerend voor de districten waar één politieke stroming overheersend was.
Duidelijker komt het ontbreken van politieke strijd in Grave tot uitdrukking
in de verschillen tussen de percentages aangiftekiezers. De animo in het
district Grave om zich als kiezer te laten registreren was gering.
Een verkiezingscultuur met politieke strijd voorafgaande aan de kamerverkiezingen kende Grave niet. Vóór de oprichting van het district in 1887
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TABEL I.
Kiezers en aangiftekiezers in Nederland en Grave (%).

Nederland
Kiezers
waarvan aangiftekiezers
Grave
Kiezers
waarvan aangiftekiezers

Het kies district Grave in 1905 ( illustratie st ichting BRG).
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1897

1901

1905

50,5
12,9

51,8
6,5

59,6
12,3

57,3
2,9

51,4
1,3

57,6
2,8

Bron: Handelingen Staten-Generaal 1897-1898, Bijlage 117.
C.B.S., Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, 10(1901),
60(1905).
behoorden de meeste gemeenten tot de districten Den Bosch en Boxmeer.
Rond 1870 waren de liberale kamerleden in deze districten, evenals in de
andere districten in Noord-Brabant, verslagen door conservatieve ultramontanen die sindsdien het toneel beheersten. Halverwege de jaren zeventig
zakten de opkomsten sterk. Van de 22 verkiezingen die in de periode 18751887 in de districten Den Bosch en Boxmeer werden gehouden, lag de
opkomst bij 19 beneden de 50%. Slechts zelden ondervonden de aftredende
kamerleden oppositie.
De verkiezingen in maart 1888, de eerste na de oprichting van het district
Grave, brachten Harte van Tecklenburg de overwinning. Zonder noemenswaardige tegenstand wist hij de zetel tot zijn ministerschap in 1901 te
behouden. In 1897 en 1901 vonden er bij gebrek aan tegenkandidaten zelfs
geen verkiezingen plaats.
3.2. Het netwerk van Harte en de verkiezingen van 1901

De toegang van Harte, die uit Amsterdam afkomstig was, tot het district
Grave was de familie Jurgens, de margarinefabrikanten uit Oss. In 1889
trouwde hij met een dochter van H.L. Jurgens. De familie Jurgens was
binnen enkele generaties opgeklommen tot de kring van de toonaangevende
families in de regio. Deze ontwikkeling was onderdeel van de ingrijpende
verschuivingen in de samenstelling van de regionale elite die aan het einde van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in het oostelijk deel van
Noord-Brabant plaatsvond. Het recente onderzoek van M.J.G. Duijvendak
naar deze veranderingen heeft als een van de uitkomsten, dat rond 1900 het
zwaartepunt van de regionale elite van Den Bosch naar de regio was ver-
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schoven. De belangrijkste oorzaken hiervan waren enerzijds de industriële
groei in de regio en anderzijds de opkomst van belangenorganisaties als de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de toenemende rol van
de katholieke kiesverenigingen3.
De regionale financiële en bestuurlijke elites, die elkaar vóór 1880-1890
grotendeels overlapten, vielen na 1890 uiteen, totdat er in 1910 sprake was
van twee elkaar nauwelijks overlappende elites. De oude financiële elite, die
gevormd werd door kooplieden en renteniers uit Den Bosch en door grootgrondbezitters, werd na 1890 vervangen door industriëlen uit de regio. De
oude bestuurlijke elite werd vooral door bestuursleden van de NCB en de
kiesverenigingen verdrongen. Deze nieuwe bestuurlijke elite werd door de
opname van boeren en notabelen uit de regio sociaal steeds heterogener en
opener. De ontwikkeling naar grotendeels gescheiden financiële en bestuurlijke elites bracht volgens Duijvendak potentiële conflictstof met zich mee,
omdat deze scheiding gedeeltelijk samenviel met agrarische en industriële
belangen4.
Rond 1890 behoorde de familie Jurgens tot de financiële top van de regio.
De leden van de familie waren echter in zoverre a-typisch voor de nieuwe
financiële elite, dat zij zich minder op de regionale elite richtten en, onder
andere vanwege hun exportbelangen, meer op de nationale elite. Hiertoe
behoorde Harte. Door hem had Jurgens toegang tot de hoogste niveaus,
waar beslissingen werden genomen. Zo werden, na onderhandelingen van
Harte met de spoorwegen, in 1896 de treinverbindingen van Oss met Vlissingen en Rotterdam verbeterd5.
De oriëntatie op de nationale elite stond goede relaties in de regio natuurlijk niet in de weg. Een lid van de familie was getrouwd met een dochter van
de rijke notaris H.A.H. Bijvoet uit Berghem. Ook had de familie Jurgens
goede betrekkingen met de lagere clerus en had zij toegang tot de bisschop
van Den Bosch. Dit bleek aan het einde van de jaren negentig, toen Jurgens,
na overleg met bisschop W. van de Ven, erin slaagde van het Vaticaan
dispensatie te verkrijgen voor het werken in de margarinefabrieken op
zondag. Mede door dit uitgebreide netwerk was de positie van Harte als
kamerlid lange tijd onomstreden6.
De kiesvereniging speelde in de verkiezingen een marginale rol. Weliswaar
moest Harte door haar aanbevolen worden, maar dit was een formaliteit. De
kiesvereniging functioneerde namelijk gebrekkig. Er bestond alleen een
hoofdbestuur, lokale afdelingen waren er niet. Doorgaans werd in een enkele
vergadering, waar zo'n 30 à 40 leden aanwezig waren, over de kandidatuur
bij de verkiezingen beslist. De Maasbode typeerde de kiesvereniging als een
`voorvaderlijke' organisatie7.
In juni 1901 was Harte zonder tegenkandidaat herbenoemd tot kamerlid.
De verkiezingen brachten rechts een grote overwinning en leidden tot de
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Portret van J.J.I. Harte van Tecklenburg (collectie Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).

vorming van het coalitiekabinet-Kuyper. De benoeming van Harte tot
minister van Financiën betekende dat hij zijn kamerzetel moest opgeven.
Harte wilde echter niet het risico lopen dat zijn ministerschap tevens het einde
van zijn politieke carrière zou worden. Hij zocht daarom naar een opvolger
die ontslag zou nemen, wanneer hij weer zou aftreden. Tot de personen die
benaderd werden, behoorde P.J.M. Aalberse, wethouder te Leiden en de
latere minister van Arbeid. Aalberse weigerde echter een plaatsbewaarder te
worden. Uiteindelijk werd deze gevonden in de persoon van Friesen, de
burgemeester van Grave. Door zijn invloed kostte het Harte weinig moeite
om van Friesen de kandidaat van het hoofdbestuur te maken8.
De manoeuvres van Harte trokken de aandacht van verschillende lokale
kranten, die zijn handelwijze afkeurden. Toen De Maasbode de zaak
oppakte, dreigden de ontwikkelingen voor Harte de verkeerde kant op te
gaan. Een redacteur van De Tijd, F. Wierdels, werd als tegenkandidaat
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genoemd. Hoewel de groeiende oppositie maar weinig tijd had om zich te
organiseren, wilde Harte geen risico lopen en wist hij het hoofdbestuur van
de kiesvereniging te bewegen de vergadering niet, zoals gewoonlijk, in Grave
te laten houden, maar in Oss. Op deze wijze zou de vergadering door de leden
uit Oss gedomineerd kunnen worden9.
Ondanks deze handige zet liet de oppositie zich niet ontmoedigen. Liefst
194 leden verschenen op de algemene vergadering. In een bewogen vergadering werd Friesen met 114 tegen 80 stemmen tot kandidaat van de kiesvereniging gekozen. Aangezien het doorgaans onbetamelijk werd geacht om de
officiële katholieke kandidaat te bestrijden, trad er geen tegenkandidaat
naar voren en werd Friesen in augustus zonder stemming tot kamerlid
gekozen.
Harte was in zijn opzet geslaagd, maar had hiermee veel kritiek opgeroepen. Het werd hem verweten het remplaantenstelsel in de politiek te hebben
ingevoerd. Verschillende kranten veronderstelden, dat er tussen Harte en
Friesen een schriftelijke afspraak bestond, waarin de laatste zich verplichtte
te zijner tijd afstand van de zetel te doen. In de meeste kranten werd de hoop
uitgesproken, dat de kiesvereniging gereorganiseerd zou worden, zodat
manipulatie door een kleine groep in de toekomst onmogelijk zou worden I°.
4. De aanloop tot de verkiezingen

4.1. De oppositie organiseert zich
De gebeurtenissen rond Friesen leidden tot een reorganisatie van de kiesvereniging. Ze werd nu opgebouwd uit afdelingen die een gemeente of, indien
een gemeente uit meerdere kernen bestond, een dorp omvatten. De voorzitters van de afdelingen vormden het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur koos uit
zijn midden een dagelijks bestuur. De statuten bepaalden, dat de keuze van
een kandidaat eerst in de afdelingen moest plaatsvinden. Enkele maanden
voor de verkiezingen hield elke afdeling een ledenvergadering, waarin mogelijke kandidaten werden besproken. Vervolgens werd een stemming
gehouden, waarin elk lid vrij was zijn stem op de persoon van zijn keuze uit
te brengen. De uitslagen van de stemmingen werden aan het hoofdbestuur
opgezonden, die vervolgens een voordrachtslijst opstelde van de tien personen met de meeste stemmen.
De voordrachtslijst werd, vergezeld van een advies van het bestuur, aan de
afdelingen gezonden, waar een nieuwe stemming werd gehouden. De uitslagen werden wederom naar het hoofdbestuur gezonden, die in een openbare vergadering de uitslag bepaalde. De kandidaat die in deze tweede ronde
de absolute meerderheid van stemmen behaalde, werd de officiële kandidaat
van de kiesvereniging. Behaalde geen van de kandidaten de meerderheid, dan
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volgde een derde ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.
Opvallend aan deze organisatie is de decentrale opzet. Het hoofdbestuur had
slechts een coordinerende taak. Alleen door het advies, dat na de eerste ronde
gegeven werd, kon het enige invloed uitoefenen. Doordat de stemmingen in
de afdelingen gehouden werden, konden ook de leden in de afgelegen plaatsen meebeslissen I I.
Om de kandidaat van de kiesvereniging als representatief voor de opvattingen van de kiezers in het district te kunnen voorstellen, was het van belang
dat in alle gemeenten afdelingen werden opgericht. Dit lukte echter niet. Aan
de vooravond van de verkiezingen in 1905 bestond in 20 van de 30 gemeenten
in het district een afdeling. Vooral in het uiterste westen van het district, in
Alem, Lith en Lithoijen, en in het oosten, in Cuyk, Haps, Wanroij, Oeffelt
en Boxmeer, had de kiesvereniging nauwelijks voet aan de grond.
Achter de reorganisatie stonden de personen, die zich in 1901 van Harte
hadden afgekeerd. De drijvende kracht was M. Aarts, pastoor van Overlangel en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de kiesvereniging.
Tevens was hij adviseur van het hoofdbestuur. Verder J.J. van Erp, landbouwer en wethouder in Berghem, vice-president van de plaatselijke Vincentiusvereniging en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de kiesvereniging. Behalve lid van het hoofdbestuur was hij ook voorzitter van het
dagelijks bestuur. Een andere belangrijke persoon was de uitgever en redacteur van de Nieuwe Graafsche Courant, W. Penders. Door kritische artikelen en ingezonden stukken was het in niet geringe mate aan zijn krant te
danken, dat het vuurtje bleef branden tot de verkiezingen van 1905. Ook
Penders speelde als voorzitter van de afdeling Grave en lid van het hoofdbestuur een belangrijke rol in de kiesvereniging12.

4.2. Voorbereidingen voor de verkiezingen van 1905
Al in 1903 was pastoor Aarts op de voorzitter van de Algemene Bond van
R.K. Kiesverenigingen, D.A.P.N. Kooien, gewezen als mogelijke kandidaat
voor de verkiezingen in 1905. Dit was gebeurd door G. Brom, van 1899 tot
1902 redacteur van Het Centrum en initiatiefnemer van de zogenoemde
Klarenbeekse Club, waarin eens per jaar een aantal vooruitstrevende katholieken bijeenkwam. De leden van deze club, die een informeel karakter
droeg, hadden hun openheid naar moderne ontwikkelingen op onder andere
sociaal en politiek gebied gemeen, hoezeer ze onderling ook over de vormgeving daarvan van mening konden verschillen. Leden waren onder andere de
kapelaan A. Ariëns, de pionier van de katholieke arbeidersbeweging, J.B.
van Besouw, een vooruitstevend katholiek fabrikant uit Goirle en de eerdergenoemde Aalberse, drijvende kracht achter het sinds 1902 verschijnende
Katholiek Sociaal Weekblad. Ook Kooien was lid. Een duidelijk onderscheid
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tussen vooruitstrevende en conservatieve katholieken in Nederland is echter
moeilijk te maken, omdat de door de meeste katholieken gevoelde noodzaak
tot politieke eenheid een uiteenvallen in meer duidelijk afgebakende groepen
verhinderde. Op politiek terrein hadden de behoudende katholieken vooral
in Noord-Brabant en Limburg en dus, vanwege het districtenstelsel, in de
Tweede Kamer het overwicht.
In het begin van maart 1905 reisde Penders naar Utrecht, waar hij de
bereidheid van Kooien voor een kandidatuur polste. Na dit onderhoud
overlegde Penders met pastoor Aarts, waarna besloten werd voorzitter Van
Erp op Kooien als mogelijke kandidaat attent te maken. Na een bijeenkomst
van Aarts en Van Erp, zonder dat de laatste op de hoogte werd gebracht van
de contacten met Kooien, zou Van Erp op 3 april naar een vergadering van
de Algemene Bond in Utrecht afreizen om zich een indruk van Kooien te
vormen. Penders raadde Kooien aan terloops met Van Erp kennis te maken
en hem te paaien met een gesprek over een actueel onderwerp, waarvan niet
iedereen met de details op de hoogte was13.
Nadat Kooien op deze wijze een gunstige indruk bij de voorzitter had
achtergelaten, werd het tijd voor een formele introductie. Die vond half april
plaats in de afdeling Ravenstein, waar Kooien door de ledenvergadering tot
kandidaat gekozen werd. Hierop volgde een uitnodiging tot het bijwonen van
de hoofdbestuursvergadering op 26 april, waar de voordrachtslijst opgesteld
zou worden14.
Intussen had Harte, die nog minister was, al aan diverse personen laten
weten, dat hij bereid was kandidaat te staan. Half april arriveerde hij in Oss,
nog onwetend van de kandidatuur van Kooien in Ravenstein. Eén van de
eerste personen die hij bezocht was pastoor Aarts. Volgens Penders, die van
dit bezoek aan Kooien verslag uitbracht, was Harte optimistisch gestemd:
`maar helaas, hij heeft de naakte waarheid vernomen; zonder doekjes er om
te draaien vertelde pastoor Aarts ZE, dat het district geheel veranderd was
en hij te laat kwam, mr. Harte stond vreemd op te kijken, vooral toen past.
Aarts hem zeide dat al wie in gunstiger zin sprak de waarheid verbloemde'15.
De medestanders van Kooien hadden zo een belangrijke voorsprong op
Harte, die nu pas inzicht in de situatie kreeg. Dit compenseerde enigszins het
nadeel dat Kooien, die in Utrecht woonde, in het district relatief onbekend
was. Terwijl Harte zich bezon op deze onverwachte tegenstand, hield Kooien
intussen lezingen. Door bemiddeling van Penders kon hij op 24 april in
Beugen een lezing voor de plaatselijke afdeling van de NCB houden. Daar
Beugen geen afdeling van de kiesvereniging bezat, werd de gelegenheid te
baat genomen om er na afloop van de lezing een op te richten. Ongeveer
zestig personen uit het gehoor traden toe en kozen Kooien als kandidaat16.
Op 26 april vond de vergadering van het hoofdbestuur plaats. In deze
vergadering werd Harte, die zelf niet aanwezig was, maar door Jurgens
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vertegenwoordigd werd, door verschillende bestuursleden en pastoors onder
vuur genomen. Hem werd onder andere verweten de zetel als zijn persoonlijk
eigendom te beschouwen. De uitslag van de stemmingen in de afdelingen
bracht Kooien met 285 stemmen als eerste op de voordrachtslijst, gevolgd
door Harte met 215 en het aftredende kamerlid, Friesen, met 50 stemmen als
derde. Het verschil tussen Kooien en Harte was gering, zodat beiden in de tijd
die resteerde tot de tweede ronde op 16 mei alle zeilen moesten bijzetten om
tot officiële kandidaat benoemd te worden17.

4.3. De kwestie-Kooien
Alle voorbereidingen die Kooien en Harte getroffen hadden, waren gebaseerd op de veronderstelling dat Friesen zich niet herkiesbaar zou stellen. De
verwachte mededeling bleef echter uit, omdat Friesen van plan was een
tweede termijn te aanvaarden. Dit bracht Harte, maar vooral Kooien in een
lastig parket. Op de vergadering van de Algemene Bond op 3 april in Utrecht
was namelijk in verband met de aanstaande verkiezingen door het bestuur,
waarvan Kooien de voorzitter was, aan de kiesverenigingen geadviseerd de
aftredende leden der rechterzijde niet te bestrijden. Weliswaar behield elk
district zijn zelfstandigheid tot het stellen van kandidaten, maar het werd
Kooien zeer kwalijk genomen dat juist hij tegen een aftredend kamerlid
kandidaat stond. Voor Harte gold uiteraard hetzelfde, maar de kritiek
richtte zich om bovenstaande reden vooral op Koolen18.
De katholieke kamerclub verklaarde zich na de stemming voor de voordrachtslijst in Grave solidair met Friesen. Voor sommigen, waaronder het
kamerlid Kolkman, was het gebeurde voldoende om het voorzitterschap van
Kooien van de Algemene Bond ter discussie te stellen. Protesten waren er ook
tegen de houding van Het Centrum, dat Kooien in bescherming nam. Aalberse, die openlijk erkende dat de houding van Kooien afgekeurd moest
worden, probeerde de moeilijkheden achter de schermen te bezweren. Aalberse was namelijk van mening, dat hoe ongelukkig het optreden van Kooien
ook was, Friesen in de Kamer een treurig figuur had geslagen en diens
vervanging door Kooien een aanzienlijke verbetering zou zijn19.
Kooien kon zich tegen deze beschuldigingen nauwelijks verweren. Te meer
omdat, zoals we zagen, de verdenkingen dat hij al vóór de vergadering van
de Algemene Bond met een kandidatuur in Grave had ingestemd, gegrond
waren. Gelukkig voor hem kon niemand deze verdenking met bewijzen
onderbouwen. Zijn positie bleef echter zwak en zijn argument dat het advies
van de Algemene Bond slechts betrekking had op die districten waar de
katholieken in de minderheid waren, was onvoldoende. De druk werd zó
sterk dat Kooien enkele dagen na zijn plaatsing op de voordrachtslijst
publiekelijk verklaarde zich terug te trek ken2°.
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De medestanders van Kooien legden zich hier echter niet bij neer. Binnen
enkele dagen namen enkele afdelingen in het district moties aan, waarin zij
verklaarden de kandidatuur van Kooien te handhaven. Het dagelijks bestuur
verklaarde bovendien dat het aan het advies van de Algemene Bond geen
boodschap had, eenvoudig omdat het nooit om advies had gevraagd. Het
gevolg was dat enkele dagen later Kooien verklaarde een mogelijke kandidatuur toch te aanvaarden. Ondanks de reacties — Kolkman nam ontslag als
bestuurslid van de Algemene Bond en Aalberse verklaarde dat de bond, die
pas in 1904 was opgericht, nu al verloren was — bleef Koolen bij dit besluit21.

4.4. Harte versus Kooien; conservatief versus democraat?

Portret en profil van mr dr D.A.P.N. Koolen. Reliëf uit het Utrechtse kunstatelier
Brom ter gelegenheid van zijn 12 1/2 -jarig jubileum als voorzitter van de Algemene
Bond van R.K. Kiesverenigingen (collectie Katholiek Documentatie Centrum/stichting Katholiek Leven in Beeld, Nijmegen).

Intussen was Harte de dans ontsprongen. Hoewel iedere criticus van Kooien
beweerde dat ook Harte zich diende terug te trekken, bleef hij in de luwte.
Dit werd mede veroorzaakt door zijn uitspraak dat hij het niet tegen de
officiële kandidaat van de kiesvereniging zou opnemen. Tot die tijd achtte
hij zich echter vrij in zijn handelen. Toch hield hij zich op de vlakte,
ontplooide weinig activiteiten en liet het verkiezingswerk aan zijn aanhang
over. Deze passieve opstelling was waarschijnlijk niet alleen het gevolg van
een bewuste strategie, maar ook van zijn ministerschap. Dat zal hem verhinderd hebben regelmatig in het district aanwezig te zijn.
Naast de familie Jurgens stond ook de lokale krant van Oss, De Stad Oss,
aan de kant van Harte. De uitgever-redacteur, J.A. Acket, was een van de
belangrijkste ijveraars. Naast het schrijven van artikelen organiseerde hij
verkiezingsbijeenkomsten en trok het district in voor overleg en lezingen. Oss
was een bolwerk van Harte en werd door de aanhangers van Kooien verder
genegeerd. Weliswaar bestond er een afdeling van de kiesvereniging, maar
deze werd als een filiaal van Jurgens beschouwd. De werkelijke stemming in
Oss was moeilijk te bepalen, omdat de meeste kiezers niet openlijk voor hun
opvattingen durfden uit te komen. De meesten waren, althans volgens de
correspondenten van Kooien, bang voor Jurgens22.
De invloed van Jurgens buiten Oss was gebaseerd op persoonlijke en
economische relaties. Familierelaties van Jurgens met de, eerder genoemde,
notaris Bijvoet uit Berghem gaven Harte tot deze gemeente toegang. In
Nistelrode had Harte via de pastoor voet aan de grond. Deze ging namelijk
regelmatig met leden van de familie Jurgens op jacht. Economische relaties,
voorzover deze van persoonlijke te onderscheiden zijn, waren gebaseerd op
de margarinefabricage. In Wanroij waren de meeste kiezers op de hand van
Harte, omdat veel boeren sinds jaren boter aan Jurgens verkochten23.
Juist vanwege het informele karakter is de reikwijdte van het netwerk van
Harte moeilijk te bepalen. We zijn hier bovendien afhankelijk van de informatie, die door de correspondenten van Kooien werd gegeven. Dezen waren
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allesbehalve vleiend in hun beschrijvingen. Zo schilderde een correspondent
de pastoors die Harte steunden af als dorpspausen, die door Jurgens met een
ankertje wijn of een ritje met de automobiel gepaaid werden. De verkiezingen werden graag afgeschilderd als een strijd tussen de aristocratische
kliek uit Oss en de democratische kiesvereniging. Op soortgelijke wijze
probeerden de aanhangers van Harte Kooien als uiterst links af te schilderen24.
Op basis van het bovenstaande zou men kunnen veronderstellen, dat de
verkiezingsstrijd ideologische aspecten zou bezitten: een confrontatie tussen
conservatieve en meer progressieve katholieken. Tot op zekere hoogte is deze
veronderstelling correct. Een goed georganiseerde kiesvereniging waar op
democratische wijze een kandidaat gesteld werd, zou, volgens de aanhangers
van Kooien, de katholieke kiezers politiek bewust maken en het socialisme
kunnen weren. Hoewel in een plattelandsdistrict als Grave het socialisme
nauwelijks aanhang had, waren de stemmenaantallen die socialisten en
katholiek-democraten in Breda, Tilburg en Maastricht behaalden voor bijvoorbeeld het Noordbrabantsch Dagblad reden om de kiesverenigingen op
te roepen de deuren te openen voor boeren en arbeiders. Zij moesten niet
buitengesloten, maar actief geworven worden. Zich richtend tot besloten
kiesverenigingen stelde de redactie: 'en als de grooten niet willen, zullen ze
er (...) toe gedwongen worden'25.
Voor Kooien speelde het motief om door zijn verkiezing het democratisch
element in de Kamer te versterken. Als voorzitter van de Klarenbeekse Club
in 1904 en 1905 behoorde hij tot de meer vooruitstrevende katholieken.
Vanuit deze kringen probeerde men meer geestverwanten in de Kamer te
krijgen. Zo werd in 1905 gepoogd de priester J. Nouwens, oprichter van de
middenstandsvereniging De Hanze en lid van de Klarenbeekse Club, kandidaat te stellen in Oosterhout en Zevenbergen. Dit stuitte echter af op persoonlijke bezwaren van Nouwens. Zoals we eerder zagen, was het Brom die
pastoor Aarts al in 1903 op Kooien attendeerde. Dit lijkt, gevoegd bij de
motieven die tot de reorganisatie van de kiesvereniging hadden geleid, de
tegenstelling conservatief-progressief in de verkiezingen een zekere realiteitswaarde te geven. In kranteartikelen en lezingen werd de strijd tussen Harte
en Kooien echter niet tot deze tegenstelling teruggebracht. Afgezien van
enkele sneren bleef dit aspect beperkt tot de correspondentie26.
De oorzaak van dit verschil tussen vertrouwelijke mededelingen en
publieke uitspraken lag in de neerbuigendheid waarmee beide partijen de
gemiddelde kiezer in het district beschouwden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
adviezen van voorzitter Van Erp over de lezingen, die Kooien in het district
zou geven. Koolen diende vooral de belangen van de boeren te bespreken,
ant: 'die boeren zijn egoïsten, en daar praten ze nog dagen over'27. Na
enkele lezingen drong.. Penders er op aan dat hij minder voorzichtig zou zijn.
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Kooien scheen te vergeten dat hij in Noord-Brabant was, waar het politieke
leven niet zo ontwikkeld was. Volgens Penders waren veel kiezers van mening
dat het niet om beginselen ging, maar om personen. Mochten de aanhangers
van Kooien zichzelf misschien als de democratische bestrijders van de aristocratische kliek uit Oss zien, voor de kiezers was dit in hun ogen te hoog
gegrepen. Zij dienden gewonnen te worden door op het eigenbelang te
speculeren. Een progressief element valt zodoende wel te ontdekken, maar
vooral op landelijk niveau. In het district bleef het in de marge28.

4.5. De kandidaatstelling
De keuze van de officiële kandidaat van de kiesvereniging was in de katholieke districten vaak het belangrijkste moment van de verkiezingen. De
officiële kandidaat was namelijk meestal zeker van zijn verkiezing tot
kamerlid. Liberale en socialistische tegenkandidaten vormden geen reële
bedreiging. Serieuze oppositie kon slechts uit het eigen kamp afkomstig zijn.
Dat dit niet zo vaak voorkwam, vloeide voort uit de opvatting dat de
katholieke kiezers tijdens de verkiezingen als een eenheid dienden op te
treden. Door de machtsverhoudingen in de katholieke districten vonden de
verkiezingen zodoende feitelijk in de ledenvergaderingen van de kiesverenigingen plaats, terwijl de echte verkiezingen niet zelden tot een formaliteit
werden gedegradeerd.
De strijd in Grave liep tussen Harte en Kooien. De kansen van Friesen
werden door niemand hoog aangeslagen. De belangrijkste activiteiten
bestonden uit het geven van lezingen, het bewerken van redacteuren van
kranten, lokale notabelen en de clerus. Het geven van lezingen kostte veel
tijd. Het district was immers uitgebreid en de meeste dorpen waren slechts
per rijtuig bereikbaar. Hoewel Kooien helemaal uit Utrecht moest komen,
had hij het voordeel de nodige tijd te kunnen vrijmaken. Harte was immers
nog minister en zodoende aan Den Haag gebonden.
Kranten waren een belangrijk middel om de publieke opinie te
beïnvloeden. Behalve De Stad Oss waren vrijwel alle lokale bladen hetzij
neutraal, zoals de Graafsche Courant, hetzij op de hand van Kooien, zoals
de Nieuwe Graafsche Courant en de Boxmeersche Courant. Voor de provinciale pers zorgde pastoor Aarts. Hij had goede contacten met de redacties van
Het Huisgezin en het Noordbrabantsch Dagblad, beide veel gelezen bladen.
Na aanvankelijke aarzelingen wist Aarts de redacties in de loop van mei
definitief aan de zijde van Kooien te brengen.
De clerus was verdeeld. Zoals eerder vermeld, hadden sommige pastoors
goede contacten met de familie Jurgens, zodat ze voor Harte ijverden.
Andere pastoors lieten zich evenzeer door persoonlijke overwegingen leiden.
Zo was de pastoor van Haps tegen de kiesvereniging gekant, omdat zijn broer
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door haar toedoen niet in Provinciale Staten was gekozen. Het ontbreken van
een afdeling in Haps werd ook aan zijn invloed toegeschreven. Hoeveel
pastoors Koolen of Harte steunden, is niet na te gaan, maar vooral in het
oostelijk deel van het district, waar relatief weinig afdelingen van de kiesvereniging bestonden, waren de meeste pastoors op de hand van Harte. Penders
verwachtte dat wanneer Koolen de officiële kandidaat zou zijn de meeste
pastoors niet openlijk tegen de kiesvereniging zouden optreden, maar wel
hun persoonlijke invloed zouden aanwenden. De verdeeldheid van de clerus
kon blijven voortbestaan, omdat het katholicisme geen rol speelde. Noch van
Harte noch van Kooien kon het katholieke geloof in twijfel worden
getrokken; zij waren 'goede' katholieken29.
In de tweede week van mei werden in de afdelingen de stemmingen voor
de tweede ronde gehouden. Op 16 mei vond in Grave de openbare vergadering plaats, waarin de stemmen geteld werden. Met 538 stemmen werd
Kooien tot kandidaat van de kiesvereniging gekozen. Harte bleef met 116
stemmen ver achter en Friesen had verrassend nog 106 stemmen behaald. Het
laatste had overigens geen belang meer, omdat hij zich de dag tevoren had
teruggetrokken. Opluchting bij de aanhangers van Koolen was er vooral over
het feit dat een herstemming vermeden was. Op de dag van de stemming
hadden zich in Oss namelijk 136 nieuwe leden bij de afdeling aangemeld om
Harte in een herstemming aan de meerderheid te helpen3°.
Wat de aanhangers van Kooien reeds vermoed hadden, bleek na de stemming bewaarheid te worden. Harte legde zich niet bij de uitslag neer. Om zijn
eerdere belofte om niet tegen de officiële kandidaat op te treden niet al te
opzichtig te schenden, deed hij dit niet zelf, maar liet het aan zijn aanhang
over. Zogenaamd buiten Harte om, namen zij het initiatief om hem als
kandidaat aan te melden. Niet ten onrechte, gezien de achtergrond van de
reorganisatie van de kiesvereniging, vermoedden zij dat de uitslag niet representatief was voor alle kiezers in het district. De stembus zou de beslissing
moeten brengen.
5. De verkiezingen van 1905

5.1. De NCB betreedt het verkiezingstoneel
Enkele dagen na zijn benoeming tot kandidaat ontving Koolen een schrijven
van de adviseur van de NCB, pater G. van den Eisen, waarin hem gevraagd
werd zijn opvattingen met betrekking tot de boerenbelangen uiteen te zetten.
Ook andere kamerkandidaten hadden een dergelijk verzoek gekregen. Met
deze stap probeerde de NCB voor het eerst in haar bestaan de boerenbelangen bij de kamerverkiezingen te behartigen31.
De NCB was in 1896 opgericht. De bond verenigde lokale boerenbonden,

Pater Gerard J. van den Eisen, sinds 1903 adviseur van de NCB. Foto uit 1919
(collectie Katholiek Documentatie Centrum/stichting Katholiek Leven in Beeld,
Nijmegen).
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die in het voorgaande jaar waren opgericht en hield zich bezig met de
belangenbehartiging van boeren door het stimuleren en oprichten van boerenleenbanken voor het verschaffen van krediet, het organiseren van
cooperatieve aankoop van bijvoorbeeld veevoeder en zaaigoed en de verkoop
van landbouwprodukten. Hoewel niet al deze activiteiten formeel van de
NCB uitgingen, speelde de bond hierin wel een belangrijke ro132.
De NCB was tot 1914 officieel interconfessioneel, maar kreeg al snel na
haar oprichting een katholiek karakter. In 1903 werd de prominente positie
die pater Van den Eisen sinds de oprichting had gespeeld, geformaliseerd
door zijn benoeming tot adviseur van de NCB. De zeer snelle groei van de
NCB, in 1896 ± 2300 leden, in 1900 ± 10.000 en daarna een jaarlijkse aanwas
van 800 à 900, werd veroorzaakt door zowel het succes van de materiële
belangenbehartiging als door de prominente rol van de clerus. Gesteund door
de bisschop van Den Bosch was de clerus al in 1896 ingeschakeld bij het
oprichten van lokale afdelingen.
Vooral in het oosten van Noord-Brabant was de NCB succesvol. De snelle
groei bracht een machtsontplooiing met zich mee, die ertoe leidde dat een
aantal lokale bestuurders deel van de bestuurlijke elite gingen uitmaken. In
de door Duijvendak onderzochte regio waren in 1910 al negen NCB-ers tot
lid van Provinciale Staten gekozen. De NCB was een politiek invloedrijke
beweging geworden. Met alleen regionale vertegenwoordigers was de NCB
echter niet tevreden. Bij de verkiezingen in 1905 zou de bond voor het eerst
stemadviezen bij kamerverkiezingen geven33.
De eerste stap tot het geven van stemadviezen was in september 1904 gezet
op het boerencongres in Nijmegen. Hier was een aantal punten geformuleerd
met betrekking tot de jacht, de pacht en, voor de verkiezingen in Grave van
speciaal belang, de ontwerptariefwet van Harte, die het boerencongres verwezenlijkt wilden zien. Zonder hier op de details in te gaan, was de NCB van
mening dat het ontwerp van Harte in onvoldoende mate aan de wensen van
de boeren tegemoet kwam. In mei stelde de NCB de kamerkandidaten
schriftelijke vragen over hun standpunt betreffende de besluiten van het
boerencongres. De antwoorden zouden vervolgens, vergezeld van een stemadvies, in het weekblad van de bond gepubliceerd worden. Dat het de NCB
ernst was, blijkt uit de concrete vraag of de kandidaat, indien hij gekozen
werd, bereid was tegen de tariefwet te stemmen, indien die niet in de geest van
de besluiten was gewijzigd34.
Hoewel de NCB deze vragen alleen aan kandidaten in de landbouwdistricten stelde en dan nog alleen in 'veilige' districten, zodat het voortbestaan
van het coalitiekabinet niet in gevaar zou komen, ontmoette zij veel kritiek.
Zakelijk was hét commentaar van de redactie van Het Huisgezin, dat zich
afvroeg of de NCB niet te laat in actie was gekomen, nu in de meeste
districten de kandidaten van de kiesverenigingen al gekozen waren. Nu kon
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deze stap alleen verdeeldheid opleveren. Fundamenteler was de kritiek dat de
NCB geen recht had tot het stellen van dergelijke vragen. In een ingezonden
brief in Het Centrum van 20 mei werd gesteld dat zowel de paus als de
bisschoppen herhaaldelijk verklaard hadden dat sociale verenigingen geen
politiek mochten bedrijven, zodat het optreden van de NCB afgekeurd moest
worden. De Tijd bestreed dit standpunt aanvankelijk door erop te wijzen dat
de bisschoppen omtrent deze materie geen duidelijke uitspraken hadden
gedaan. Aan de discussie kwam voorlopig een einde toen de redactie van Het
Centrum op 27 mei, nadat zij ter bevoegder plaatse inlichtingen had ingewonnen, verklaarde dat het de wens van de bisschoppen bleek te zijn dat
politieke en sociale actie onvermengd bleven. Het is goed mogelijk dat deze
kwestie de aanleiding was tot het besluit dat de bisschoppen een maand later
in hun vergadering namen, dat sociale organisaties zich buiten de politiek
dienden te houden teneinde de politieke eenheid van de katholieken niet in
gevaar te brengen. Intussen had de NCB op 24 mei de ontvangen antwoorden
al gepubliceerd. Kooien had de vragen naar de zin van de NCB beantwoord
en werd aanbevolen35.
De aanbeveling door de NCB was een welkome steun voor Kooien. In 21
van de 30 gemeenten in het district bestond een NCB-afdeling. Het aantal
leden in het district bedroeg 2802, oftewel 11,6% van de mannelijke bevolking in 1905. Op basis van een schatting van het aantal mannen van 25 jaar
en ouder, de leeftijdsvereiste om voor het kiesrecht in aanmerking te kunnen
komen, was ongeveer een kwart van de kiezers lid van de NCB. Een belangrijke steun wanneer de afdelingen zich daadwerkelijk voor Kooien zouden
inzetten".
Eerder zagen we, dat één van de eerste lezingen die Kooien gaf, plaatsvond
op uitnodiging van de afdeling Beugen van de NCB. Hierna volgden enkele
andere afdelingen, maar aanvankelijk werd de NCB hier niet direct in
betrokken. Verschillende uitnodigingen door lokale bestuurders vonden
namelijk op persoonlijke titel plaats. Kooien werd ook door zijn contactpersonen gewaarschuwd de NCB als organisatie niet in de verkiezingsstrijd te
betrekken. Na zijn verkiezing tot kandidaat van de kiesvereniging en vooral
na zijn aanbeveling in het weekblad van de NCB veranderde dit snel. Kooien
kreeg nu ook uitnodigingen van lokale afdelingen voor het geven van
lezingen. Zo kreeg hij toegang tot gemeenten, waar geen afdeling van de
kiesvereniging bestond. Zijn kansen om gekozen te worden, stegen daardoor
aanzienlijk. Een tegenslag was echter, dat zich een nieuwe mededinger aanmeldde".
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5.2. Stemming en herstemming

Op 23 mei schreef Penders aan Kooien dat een schoolhoofd uit Mook,
J.M.P. Broeder, aangekondigd had eveneens aan de verkiezingen deel te
zullen nemen. Broeder voerde een campagne, waarin het provincialisme de
boventoon voerde. Fel van leer trekkend tegen de miljoenen die, volgens
hem, in het westen van het land aan de waterwegen werden besteed, terwijl
voor de gebrekkige waterlozing in het district Grave geen geld vrijkwam, trok
hij volle zalen. Deze onaanvaardbare situatie kon volgens Broeder niet
verbeterd worden met kamerleden als Harte en Kooien, die, van buiten het
district afkomstig, niet op de hoogte waren van de noden en behoeften van
de inwoners38.
De medestanders van Kooien beschouwden het speculeren van Broeder op
de provinciale gevoelens onder de kiezers als typerend voor het lage peil van
de politieke ontwikkeling in Noord-Brabant. Als een serieuze bedreiging
zagen ze hem echter niet. Broeder beschikte namelijk over weinig middelen
en contactpersonen, zodat zijn optreden beperkt bleef tot het oostelijk deel
van het district. Wel zou hij een indirect gevaar kunnen vormen door zoveel
stemmen te trekken dat een herstemming tussen Koolen en Harte het gevolg
zou zijn. Een herstemming werd als een voordeel voor Harte gezien. Tot dan
toe had Harte het verkiezingswerk, vanwege zijn belofte het niet tegen de
officiële kandidaat op te nemen, aan zijn aanhang overgelaten. Wanneer een
herstemming zou plaatsvinden, vreesden de aanhangers van Koolen dat
Harte, onder het mom een kandidaat van het volk te zijn, openlijk zou gaan
optreden39.
Nadat op 16 juni de stemmen waren uitgebracht, bleek de vrees voor een
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herstemming terecht. In tabel 2 is te zien, dat Kooien met 49,5% van de
geldige stemmen de absolute meerderheid net niet had gehaald. Harte eindigde met 45,0% vlak achter Kooien en Broeder was met 5,5% inderdaad
kansloos gebleken. Het vermoeden dat Harte van een herstemming zou
profiteren, bleek ongegrond. Kooien werd met een duidelijke meerderheid
tot kamerlid gekozen. De stijging in het stemmenaantal van Harte was
gering; relatief gezien had hij in de herstemming verloren.
Na beide stemmingen spraken de aanhangers van Kooien schande over de
ongepaste invloed die tijdens de verkiezingen was uitgeoefend. Zo wees
pastoor Aarts op de gebeurtenissen in Herpen, waar de herbergen, ondanks
het verbod in de plaatselijke verordening, tijdens de verkiezingen geopend
waren en de kiezers namens Harte op gratis drank waren onthaald. De
kapelaan in Herpen, die tot de aanhangers van Kooien behoorde, protesteerde bij de burgemeester, maar deze weigerde de herbergen te sluiten. In
meerdere plaatsen werden de kiezers, volgens de correspondenten van
Kooien, per rijtuig afgehaald en na het uitbrengen van hun stem in de lokale
kroeg getracteerd. In andere gemeenten hadden met Harte bevriende, lokale
notabelen zich bij de ingang van het stembureau geposteerd om op het laatste
moment nog invloed uit te oefenen. Hoewel er ongetwijfeld invloed zal zijn
uitgeoefend, zullen de correspondenten in het vuur van de strijd de misbruiken wel enigszins aangedikt hebben. Bovendien is het, bij gebrek aan
informatie, niet na te gaan of de aanhangers van Kooien zich niet aan
dezelfde praktijken hebben schuldig gemaakt. Onwaarschijnlijk is het niet4°.
De overwinning van Kooien bracht, althans in politiek opzicht, een einde
aan de invloed van de familie Jurgens en van Harte. Na 1905 had de
kiesvereniging definitief de touwtjes in handen. Tot de afschaffing van het
districtenstelsel in 1917 werd Kooien nog driemaal zonder tegenstand als
kandidaat van de kiesvereniging tot kamerlid benoemd.
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6. De uitslagen nader bekeken
CA Ch

In tabel 3 zijn de uitslagen van de beide stemmingen verdeeld naar de
aanwezigheid van een afdeling van de kiesvereniging (RKK) of van de NCB.
Zoals eerder vermeld, had de RKK in 20 van de 30 gemeenten in het district
een afdeling en de NCB in 21. In vijftien gemeenten bestond een afdeling van
de RKK én de NCB, in vijf gemeenten alleen een afdeling van de RKK, in zes
gemeenten alleen een afdeling van de NCB en in vier gemeenten bestond van
geen beide organisaties een afdeling. Deze verdeling is in kolom 1 van de tabel
weergegeven.
In kolom 2 staat het electoraat dat bij elk type gemeente behoorde, in
kolom 3 de opkomst en in kolom 4 het opkomstpercentage. In kolom 5 staat
het aantal stemmen door Kooien behaald, in kolom 6 het aantal stemmen als
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percentage van het electoraat en in kolom 7 als percentage van de opkomst.
De kolommen 8-10 geven dezelfde indeling, maar dan voor de stemmen die
Harte behaalde en de kolommen 11-13 voor de stemmen van Broeder. In het
tweede gedeelte van de tabel zijn de uitslagen van de herstemming op dezelfde
wijze ingedeeld.
In de eerste ronde lijkt de aanwezigheid van een afdeling van de RKK de
belangrijkste verklaring voor de resultaten van Harte en Kooien te zijn.
Kooien lag duidelijk op Harte voor in de gemeenten met alleen een afdeling
van de RKK en in de gemeenten met een afdeling van de RKK én de NCB,
terwijl Harte sterker was in de gemeenten waar geen van beide organisaties
aanwezig was en in gemeenten met alleen een NCB-afdeling. De resultaten
van Broeder lijken geen duidelijk verband met de aanwezigheid van afdelingen te hebben. Hij haalde relatief veel stemmen in gemeenten met alleen
een afdeling van de RKK of van de NCB, maar weinig in gemeenten met
afdelingen van beide organisaties.
In de herstemming bleef Harte sterker in de gemeenten zonder afdelingen
en in de gemeenten met alleen een afdeling van de NCB, maar Kooien was
in deze gemeenten wel sterk ingelopen. In de gemeenten met alleen een
NCB-afdeling had Harte zelfs absoluut stemmen verloren. Daarentegen was
Harte nauwelijks ingelopen in de gemeenten waar Kooien in de eerste ronde
sterk was. Dit, gevoegd bij het feit dat de meerderheid van het electoraat,
69,7%, in de gemeenten woonde waar Kooien sterk was, verklaart de nederlaag van Harte.
De invloed van de aanwezigheid van afdelingen van de RKK én de NCB op
de uitslagen wordt vertekend door de gemeente Oss, waar beide organisaties
een afdeling hadden. Oss was, zoals we eerder zagen, de thuisbasis van Harte
en Jurgens. Aangezien deze gemeente relatief veel kiezers telde, zijn in tabel
4 de uitslagen in de categorie NCB + RKK uit tabel 3 onderverdeeld in Oss en
de overige gemeenten. De indeling is dezelfde als die van tabel 3.
De overmacht van Harte in Oss komt duidelijk naar voren. Tevens blijkt
dat wanneer we van Oss afzien, Kooien in de gemeenten met een afdeling van
de RKK én de NCB aanzienlijk sterker was dan Harte. Vergelijken we deze
uitkomsten met die in tabel 3 dan blijkt dat Kooien in de eerste ronde, relatief
gezien, het minst aantal stemmen behaalde in gemeenten met een NCBafdeling, dan in gemeenten zonder afdelingen, vervolgens in Oss, dan in
gemeenten met een afdeling van de RKK en de meeste stemmen in gemeenten
met afdelingen van de RKK én de NCB. In de herstemming is de volgorde
hetzelfde, alleen zijn de gemeenten met een NCB-afdeling naar de derde
plaats gestegen.
De invloed van de RKK op de door Kooien behaalde stemmenaantallen is
duidelijk, maar de invloed van de NCB minder. Immers, in gemeenten met
alleen een NCB-afdeling was Harte zowel in de eerste ronde als in de herstem-
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ming sterker dan Kooien, terwijl Kooien daarentegen in de gemeenten met
afdelingen van de RKK en de NCB de meerderheid haalde. De invloed van
de NCB lijkt zodoende verwaarloosbaar, maar bij een nadere beschouwing
blijkt deze stelling niet houdbaar.
Op basis van het aantal leden van de NCB-afdelingen is het mogelijk het
verband tussen de relatieve omvang van de afdelingen en de uitslagen na te
gaan. De relatieve omvang kan bepaald worden door te berekenen hoeveel
procent van de mannen van 25 jaar en ouder in een gemeente lid was van een
afdeling. Hoewel het berekende percentage in werkelijkheid lager zal zijn
geweest, aangezien ook mannen jonger dan 25 lid van de NCB waren, zal dit
in alle gemeenten het geval zijn geweest, zodat de verhoudingen tussen de
gemeenten niet belangrijk zullen verschuiven. In tabel 5 zijn de gemeenten,
afhankelijk van het percentage leden, in zes categorieën verdeeld. Deze
categorieën zijn in kolom 1 weergegeven. De overige kolommen zijn dezelfde
als in de tabellen 3 en 4.
Uit de tabel komt een positief verband naar voren tussen de relatieve
omvang van de afdelingen van de NCB en de door Kooien behaalde stemmenpercentages. In de eerste ronde haalde Harte meer stemmen in de
gemeenten zonder afdelingen en in de gemeenten met afdelingen, waarvan
het ledenaantal tussen de 10-20% lag. Even sterk waren Harte en Kooien
ongeveer in gemeenten met afdelingen tussen de 20-30 en 30-40%. Duidelijk
sterker was Kooien in de gemeenten met afdelingen groter dan 40%. In de
herstemming won Koolen vooral stemmen in de gemeenten met ledenpercentages tot 40%.
De oplossing voor het probleem dat Kooien zo weinig stemmen haalde in
gemeenten met alleen een NCB-afdeling en zoveel in gemeenten met een NCB
én RKK-afdeling, ligt in de omstandigheid dat in de meeste gemeenten met
een hoog percentage leden van de NCB tevens een afdeling van de RKK
bestond. Dit wordt duidelijk aan de hand van grafiek 1, waarin het verband
tussen het aantal leden van de NCB als percentage van de bevolking van 25
jaar en ouder en het aantal door Kooien behaalde stemmen als percentage
van het electoraat voor elke gemeente is weergegeven. Tussen de gemeenten
met en zonder een RKK-afdeling is een onderscheid gemaakt.
Uit de grafiek blijkt nogmaals dat hoe hoger het aantal leden van de NCB
in een gemeente, hoe hoger het aantal stemmen was dat op Kooien werd
uitgebracht. Tevens komt naar voren dat in de meeste gemeenten met een
grote NCB-afdeling ook een afdeling van de RKK gevestigd was. Deze, mijns
inziens toevallige, omstandigheid maakt een beoordeling van het verband
tussen de omvang van een NCB-afdeling en het percentage stemmen op
Kooien moeilijk. Een verband is te constateren, maar is van minder belang
dan de relatie tussen de afwezigheid van een RKK-afdeling en het percentage stemmen op Kooien.
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percentage stemmen Kooien
■
❑

gemeenten met RKK-afdeling
gemeenten zonder RKK-afdeling

GRAFIEK 1
De verhouding tussen het percentage NCB-leden en het percentage op Kooien uitgebrachte stemmen in de eerste verkiezingsronde (illustratie Julius Wintermans, 'sHertogenbosch).
De electorale achterban van Harte is grotendeels het spiegelbeeld van die
van Kooien. De aanhang van Harte is groot in gemeenten zonder een afdeling
van de RKK en in de gemeenten waar de NCB een gering aantal leden had.
De stemmen, die Broeder haalde, werden niet zozeer bepaald door de aanwezigheid van afdelingen van de RKK of de NCB, maar door de geografische
situering. Relatief de meeste stemmen behaalde Broeder in de gemeenten
Grave, Cuyk, Gassel, Mill, Haps, Linden en Boxmeer. Allemaal gemeenten
gelegen in het oostelijk deel van het district.
7. Slotbeschouwing
De verkiezing van Kooien tot kamerlid in 1905 was in zekere zin de overwinning van de moderne organisatievormen op een informeel persoonlijk netwerk. Persoonlijke en/of economische loyaliteiten bij de kiezers werden
verdrongen door loyaliteiten aan organisaties. Zowel bij de RKK als bij de
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NCB bleek een verband te bestaan tussen de aanwezigheid van lokale afdelingen en de door Kooien behaalde stemmen.
Toch bleven persoonlijke voorkeuren hun belang houden. Zo speelde bij
de reorganisatie van de RKK de antipathie jegens Harte en zijn omgeving,
met name de familie Jurgens, een belangrijke rol. Niet voor niets waren er
relatief weinig afdelingen in de gemeenten waar de notabelen op de hand van
Harte en Jurgens waren. Op persoonlijke antipathieën gebaseerd stemgedrag
kwam bij de leden van de RKK zeker voor. Een te scherpe tegenstelling tussen
de motivatie van de kiezers achter Kooien en de kiezers achter Harte zou
daarom kunstmatig zijn.
Ook wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen het progressieve
karakter van Kooien en zijn aanhang en het conservatieve van Harte en zijn
aanhang, moet het verschil niet overdreven worden. Bij de contacten van
Kooien op landelijk niveau en bij zijn correspondenten in het district bestond
wel een dergelijke opvatting, maar tijdens de verkiezingen bleef het thema in
de marge. Desalniettemin kunnen alle nuanceringen niet de belangrijke
plaats van de RKK en de NCB in de verkiezingen wegnemen. Zonder twijfel
was de loyaliteit van de kiezers van personen naar organisaties verschoven.
Onderzoek in Noord-Brabant naar verkiezingen en politieke organisaties,
studies naar het socialisme daargelaten, is nog nauwelijks verricht. De
situatie in Grave laat zien dat, hoewel de meeste kamerleden in NoordBrabant doorgaans van hun herverkiezing zeker waren en niet zelden zonder
dat er verkiezingen werden gehouden, dit niet noodzakelijkerwijs betekent
dat de politieke macht in handen van een kleine groep berustte. Het stelsel
van voorverkiezingen, zoals dat in Grave na de reorganisatie van de RKK
bestond, gaf de leden vrije keuze van kandidaten. Een open en democratische
kiesvereniging kon zodoende samengaan met het ontbreken van verkiezingen. Of dit in andere districten in Noord-Brabant ook het geval was, zal
verder onderzoek moeten uitmaken.
Noten
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