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I Inleiding

In 1848 brak in verschillende Europese landen revolutie uit De Franse konmg ont- 
vluchtte Franknjk en ook de Pruisische en Oostennjkse troon leken te wankelen 
Nadat m maart in Berlipi straatgevechten waren uitgebroken, stelde de Pruisische 
konmg de revolutionairen een grondwet in het vooruitzicht Ook in Wenen bra- 
ken in dezelfde maand straatgevechten mt In maart 1848 waren er in Europa nau- 
wehjks gekroonde hoofden die de toekomst zonder zorgen tegemoet zagen

In Nederland brak geen revolutie uit, maar de dreigmg ervan had wel mvloed op 
de opstelhng van de konmg Zij zorgde ervoor dat de impasse rond een grond- 
wetsherzienmg doorbroken werd Verschillende kamerleden wensten namehjk al 
enkele jaren een herzienmg van het indirect kiesrecht Ook streefden zi] naar de 
mvoermg van mimstenele verantwoordehjkheid Tegehjk waren ze echter van 
menmg dat het imtiatief van de konmg diende uit te gaan. Konmg Willem II pie- 
kerde er tot het voorjaar van 1848 echter met over om een substantiele herzienmg 
toe te staan 1

Onder mdruk van de buitenlandse revoluties nam Willem II in maart 1848 toch 
het imtiatief tot een grondwetsherziemng Daarbi) passeerde hij de regermg en de 
gematigde kamermeerderheid en benoemde de hberaal J R Thorbecke tot voor- 
zitter van een commissie tot herzienmg van de grondwet Deze werd smds enkele 
jaren als de leider van de hberale oppositie beschouwd

De commissie leverde snel werk en in apnl 1848 lag er een voorstel tot herzie- 
mng van de grondwet bij Willem II Vooral onder druk van de konmg, die had ver- 
klaard bmnen een nacht van conservatief hberaal te zijn geworden, de pubheke 
opime en de voortdurende onrust m het buitenland werden de voorstellen door de 
beide kamers aanvaard De kernstukken daarvan waren directe verkiezmgen voor 
de Tweede Kamer, de Provmciale Staten en de gemeenteraden, mimstenele ver
antwoordehjkheid, onschendbaarheid van de konmg en meer rechten voor de Sta- 
ten-Generaal Begin november 1848 werd de meuwe grondwet afgekondigd

Het kiesstelsel dat door deze grondwetsherziemng werd mgevoerd, was het zo- 
genaamde absolute meerderheidsstelsel, ook wel distnctenstelsel genoemd Een 
kamerhd werd gekozen door de kiesgerechtigden van het kiesdistnct waar hij 
kandidaat stond Een census moest ongeschikte kiezers weren Kiesrecht werd 
toegekend wanneer men voor een bepaalde som in de directe belastmgen was aan- 
geslagen en verder voldeed aan de andere eisen die de grondwet of kieswet stelden.

Nederland kreeg hiermee een kiesstelsel dat door de histoncus J.C. Boogman

1 Lodewijk Blok, Stemmen en kiezen Het kiesstelsel m Nederland m de penode 1814-1850 (Groningen 
1987) 202-226
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als te modern voor de toenmalige verhoudmgen is omschreven Deze typermg is 
onder andere gebaseerd op de veronderstelde germge politieke belangstelling van 
bet electoraat Dat zou tot mtdrukkmg zijn gekomen in matige tot lage opkom- 
sten bij de verkiezingen Vooral de kiesgerechtigden tut de oude middenstand, ze
als bakkers, koperslagers en wmkeliers, zouden politiek als een zaak van en voor 
cheren’ hebben beschouwd2

Opvattmgen, als die van Boogman, over de germge participatie van grote delen 
van bet electoraat zijn vaak gebaseerd op beperkte waarnemmgen 3 * Dat is met 
vreemd, want gegevens over bijvoorbeeld de opkomst bp verkiezingen zijn nooit 
systematised verzameld, laat staan gepubliceerd. Ook over de kiesdistncten is 
weinig bekend Kortom elke beschouwmg over verkiezingen kon tot nu toe door 
gebrek aan essentiele data op met meer dan gissmgen zpn gebaseerd Dit boek wil 
onder meer m deze lacune voorzien

Aan verkiezingen zijn verschillende aspecten te onderscheiden Naast de mtslagen 
zpn er bijvoorbeeld de gevolgen voor de krachtsverhoudmgen tussen de politieke 
strommgen m de Tweede Kamer Verder zijn er de mogebjke regionale vanaties m 
stem- en opkomstpatronen Daarnaast kunnen ook de kiesdistncten als mtgangs- 
punt worden genomen De opkomsten en mtslagen bmnen een district kunnen 
dan afgezet worden tegen vanabelen als de welstand en de gezmdte van de kiesge
rechtigden

Kwantitatieve aspecten nemen m vnjwel alle histonsche studies over verkiezm- 
gen vanzelfsprekend een voorname plaats m, zo ook m dit boek Daarnaast is bet 
mogebjk om te bekijken hoe over representatie en de relatie tussen kiezer en ge- 
kozene werd gedacht Ongetwijfeld hadden deze denkbeelden mvloed op bet 
functioneren van kiesveremgmgen en de wijze waarop de kiesgerechtigden bena- 
derd werden. Verder kunnen de kiezers zelf centraal worden gesteld. Welke over- 
wegmgen speelden m bun hoofd wanneer ze bun stembnefje mvulden

Ten aanzien van de meeste mvalshoeken kan zonder veel overdnjvmg gesteld 
worden dat daaraan m de geschiedschnjvmg over de Nederlandse politick m de 
tweede helft van de negentiende eeuw weinig aandacht is besteed Over bet parle- 
ment en bet ontstaan van politieke partijen is mmiddels behoorbjk wat, zij bet 
soms verouderde, literatuur voorhanden, maar deze studies beschouwen verkie-

2 JC boogman. Random 1848 De politieke ontwikkelmg in Nederland 1840-1858 (S>ussuml97S) 105 Tot 
een soortgehjke conclusie voor Amsterdam kwam eerder Th van Tijn, Twmtig jaren Amsterdam De maat- 
schappehjke ontwikkelmg van de hoofdstad van de jaren 350 dervonge eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 143- 
144 InTh van Tijn,‘De wording der politieke-partijorgamsaties in Nederland\ in GAM Beekelaarea ed, 
Vaderlands verleden in veelvoud 31 opstellen over de Nederlandse geschiedems na 1500 (WV) (Den Haag 
1975) 590-602, aldaar 590-591 heeft Van Tijn deze opvattmg als typerend voor de Nederlandse politieke ver- 
houdmgen voor 1870 genoemd
3 Recentelijk nog herhaald in Piet de Rooy, ‘Zes studies over verzuilmg5, Bijdragen en Mededehngen be-
treffende de Geschiedems der Nederlanden (BMGN) 110(1995)380-392, aldaar 389 OokDe Rooy stelt dat de
belangstelling voor de landelijke politick in de negentiende eeuw doorgaans genng was Hij wijst daarbij op 
een matige opkomst bij verkiezingen De Rooy volgt het bekende cliche want de door hem besproken lokale 
studies bevatten nauwelrjks gegevens die zijn stelhng onderbouwen De gegevens die deze studies wel bevat- 
ten over verkiezingen betreffen vooral verkiezingen voor de gemeenteraad Het is onjuist om een oordeel over 
de opkomst bij gemeenteraadsverkiezmgen ook van toepassing te verklaren op de verkiezingen voor de Twee
de Kamer Dat zou juist een punt van onderzoek moeten zijn
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zingen toch vaak als een gegeven waarmee hun verhaal begint In dit boek staan de 
verkiezmgen zelf centraal en vooral de vraag hoe kxezers en kandidaten daar te- 
genaan keken Speelde ideologische overtmgmg, gezindte of welstand een door- 
slaggevende rol bij het uitbrengen van een stem of was onentatie op stad en streek 
belangrijker5 Of gaan deze mvalshoeken te veel uit van onafhankelpke kiezers en 
moeten verkiezmgen meer in een sociale context worden geplaatst? Dat wil zeg- 
gen was het invullen van een stembnefje vooral een dienst aan een lokaal invloed- 
njk pcrsoon’-' Wanneer de standenmaatschappij het belangrijkste referentiekader 
van de kiesgerechtigden was, dan kunnen de verkiezmgen als een vorm van 
standspohtiek beschouwd worden Voor de hand hgt dat al deze factoren een rol 
speelden en dat het vooral gaat om het soortehjk gewicht van elk ervan

De opbouw van het boek is als volgt Na deze mleidmg worden m hoofdstuk 2 
het kiesstelsel en de ontwikkehng en vanatie van de opkomstcijfers bekeken 
Daarnaast worden de belangrijkste pohtieke ontwikkelmgen mt de penode 1848- 
1887 geschetst De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen een dnelmk waarm de verkie
zmgen steeds vamnt een verschillende mvalshoek worden benaderd Hoofdstuk 3 
plaatst de sociale context van verkiezmgen centraal De begnppen vertegenwoor- 
diging, algemeen en bijzonder belang en de band tussen kiezer en gekozene ko- 
men m hoofdstuk 4 aan de orde In hoofdstuk 5 worden de opkomstcijfers en de 
uitslagen bekeken tegen de achtergrond van gezindte en welstand van de kiesge
rechtigden

Uit dit dneluik komen twee thema’s naar voren die in de laatste hoofdstukken 
uitvoenger behandeld worden Een daarvan betreft de opkomst en ondergang van 
een zelfstandige conservatieve strommg m de jaren tussen 1864 en 1873 Dit tien- 
tal jaren bhjkt m allerlei opzichten een cruciale penode m de Nederlandse pohtie
ke geschiedenis te zijn geweest. De conservatieven speelden hierm een van de 
hoofdrollen

Een andere belangnjke uitkomst van de turbulente penode aan het emde van de 
jaren 1860 is de verandermg m de wijze waarop de kiesgerechtigden werden bena
derd Het hberale ideaal van de onafhankehjke kiezer werd verdrongen door dat 
van de partij ganger. Dat proces wordt m het laatste hoofdstuk behandeld

Ten slotte nog een woord over de penodisermg en de bronnen Het begmpunt 
1848 spreekt vanzelf In dat jaar werden immers de directe verkiezmgen mge- 
voerd. Het emdpunt 1887 is minder voor de hand hggend Wehswaar werd m dat 
jaar de grondwet opmeuw herzien en werd de census belangnjk verlaagd en de m- 
delmg van de kiesdistncten grondig overhoop gehaald, maar van een wezenhjke 
breuk kan toch met gesproken worden De penode 1848-1887 vormt echter van- 
uit het centrale thema van dit boek - de wijze waarop tegen verkiezmgen werd 
aangekeken - wel degehjk een afgebakend tijdvak. In deze vier decenma werd na- 
mehjk het ideaal van de onafhankehjke kiezer verdrongen door het ideaal van de 
partijganger In de praktijk werd standspohtiek verdrongen door partijloyahteit

Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat aanvankehjk betrekkmg had op 
de hele penode, 1848-1917, waarm m Nederland leden van de Tweede Kamer 
door middel van een distnctenstelsel gekozen werden Over dat tijdvak, dus ook
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over de jaren na 1887, is m het kader van dat onderzoek veel matenaal verzameld 
dat nooit gepubhceerd is Het gaat hier om de verkiezmgsuitslagen, de omvang 
van het electoraat in de kiesdistncten, de godsdienstige samenstellmg van de be- 
volkmg van de kiesdistncten en de aanbevelmgen die een aantal toonaangevende 
kranten aan de vooravond van verkiezmgen pubhceerden Opname van alleen al 
de gegevens uit de penode waarover dit boek handelt, zou de omvang meer dan 
verdubbelen In overleg met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is be- 
sloten deze gegevens apart te pubhceren Hopehjk zal deze pubhcatie bmnen een 
jaar na het verschijnen van dit boek beschikbaar zijn



/ Inleidmg 11

over de jaren na 1887, is in het kader van dat onderzoek veel materiaal verzameld 
dat nooit gepubliceerd is Het gaat hier om de verkiezingsuitslagen, de omvang 
van het electoraat in de kiesdistncten, de godsdienstige samenstellmg van de be- 
volking van de kiesdistncten en de aanbevelmgen die een aantal toonaangevende 
kranten aan de vooravond van verkiezmgen publiceerden Opname van alleen al 
de gegevens mt de penode waarover dit boek handelt, zou de omvang meer dan 
verdubbelen In overleg met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is be- 
sloten deze gegevens apart te pubhceren Hopehjk zal deze pubhcatie bmnen een 
jaar na het verschpnen van dit boek beschikbaar zijn.



II Verkiezingen in vogelvlucht. 
Kiesstelsel, opkomsten, kandidaturen en 

regionale verscheidenheid

Het verloop van de verkiezingen tussen 1848 en 1887 werd in belangnjke mate be- 
paald door de wettelijke voorschnften die het kiesstelsel vorm gaven Bepalmgen 
omtrent census en leeftijd bemvloedden de samenstellmg van het electoraat en 
daarmee het verloop en de uitkomsten Ook de wijze waarop de kiesdistncten wa- 
ren samengesteld was van mvloed Alvorens naar het verloop van de verkiezingen 
zelf te kijken, is het daarom nuttig eerst enkele aspecten van het kiesstelsel aan de 
orde te stellen.

1 Het wettelijk kader

De grondwet van 1848 legde alleen enige hoofdlpnen van het meuwe kiesstelsel 
vast Een kieswet moest deze hoofdhjnen uitwerken Deze wet werd in 1850 door 
de Tweede Kamer aangenomen. Voor de verkiezingen die in de tussentijd moesten 
plaatsvmden, was in de additionele artikelen van de grondwet een Voorloopig 
kiesreglement’ opgenomen.

De grondwet bepaalde dat de leden van de Tweede Kamer in kiesdistncten zou- 
den worden gekozen door de meerderjange mgezetenen die tevens Nederlander 
waren Om het kiesrecht te verwerven, moesten deze meerderjange Nederlanders 
aan een census voldoen waarvan de hoogte tussen de /20,- en /160,- moest hggen. 
Het precieze bedrag zou per gemeente overeenkomstig de ‘plaatsehjke gesteld- 
heid’ bepaald moeten worden

Het aantal kamerleden was met gefixeerd, maar afhankehjk van de omvang van 
de bevolking Elk kamerhd moest ongeveer 45.000 mwoners vertegenwoordigen 
Door de bevolkmgsgroei steeg het aantal kamerleden van 68 in 1850 tot 86 in 
1878 Om de meuwe kamerleden onder te brengen en om met al te veel scheef- 
groei tussen de kiesdistncten te laten optreden, moest de mdehng van de distnc- 
ten regelmatig herzien worden Deze herzienmgen van de kiestabel leidden regel- 
matig tot beschuldigingen van manipulate of kieswetgeografie 1 

De leden van de Tweede Kamer hadden zittmg voor vier jaar Ze traden met te- 
gehjk af Aan de hand van een rooster moest om de twee jaar de helft van de kamer
leden zijn zetel vnjmaken Alleen na een kamerontbmdmg traden alle kamerleden af 

In de penode 1848-1887 waren twee regehngen van kracht die de bepalmgen 
van de grondwet nader uitwerkten Voor de eerste jaren na 1848 was dat het voor-

1 Zie voor kieswetgeografie ook J J Huizinga, cEen gebroken spiegel Zeventig jaar distnctenstelsel (1848- 
1917)’, Tijdschnft voor Geschiedems (TvG) 92(1979)426-437



2 Leeftijd en sekse 13

lopig kiesreglement uxt de additionele artikelen van de grondwet en voor de pe- 
node daarna de kieswet van 1850. Onder het voorlopig kiesreglement zpn slechts 
eenmaal algemene verkiezmgen gehouden en een handvol tussentpdse verkiezm- 
gen Om deze reden zal m dit hoofdstuk de aandacht vooral naar de kieswet van 
1850 uitgaan Waar de regeling van 1848 ter sprake komt, wordt dat mtdrukkelijk 
vermeld.

2 Leeftijd en sekse

Alleen meerderjange Nederlanders konden kiesgerechtigd worden Meerderjang 
werd men bij het bereiken van de 23-jange leeftijd Kiesgerechtigden konden dus 
betrekkelijk jong zijn, maar in de praktijk waren twintigers en jonge dertigers ta- 
mehjk zeldzaam Dat kwam door de hoogte van de census en door de wijze waar- 
op in de negentiende eeuw doorgaans een vermogen werd opgebouwd Om aan de 
census te kunnen voldoen was een zekere welstand noodzakelijk en die was voor 
veel jongeren onbereikbaar Pas met het bereiken van een zekere maatschappehj- 
ke positie en door nalatenschappen kon aan de eisen voldaan worden Met het 
vorderen van de leeftijd steeg zodoende de kans op kiesrecht2 2o was de gemid- 
delde kiezer in een stad als Delft of Nijmegen een veertiger of vijftiger3 

Het electoraat was met alleen op leeftijd maar ook mannehjk Noch in de 
grondwet van 1848 noch m de kieswet van 1850 werden vrouwen echter exphciet 
uitgesloten Wei had artikel 3 van de kieswet van 1850, waarm bepaald werd dat de 
man geacht werd de aanslag van zijn vrouw te betalen, tot gevolg dat gehuwde 
vrouwen met aan de census konden voldoen. Voor ongehuwde vrouwen en we- 
duwen lag dat anders. Zij werden immers wel persoonhjk aangeslagen Toch werd 
alom verondersteld dat de wetgever bedoeld had vrouwen uit te sluiten. Een po- 
ging van Aletta Jacobs in 1883 om op grond van haar aanslag in de belastingen op 
de kiezershjst geplaatst te worden, zou op deze mterpretatie stranden.4

2 Boudien de Vries, Electoraat en elite Sociale structuur en sociale mohihteit in Amsterdam 1850-1895 (Am
sterdam 1986)50-51,136 Goede toelichtmgen op de kieswet zijn J H G Boissevam, De kieswet, opgehelderd 
door eene aanteekemng (Amsterdam 1850) en A M Maas Geesteranus, De kieswet met eene aanteekemng (V 
Gravenhage 1869)
3 In de gemeente Delft bijvoorbeeld schommelde de gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigden tussen de 
49 en 51 jaar In Nijmegen was in 1849-1850 de gemiddelde leeftijd van alle mannen van 23 jaar en ouder 42,2 
jaar tegen 49,5 jaar voor de kiesgerechtigden
4 Marianne Braun, cGehjk recht voor alien1 Femimstische stnjd tegen de mantale macht’, Zesde jaarhoek 
voor vrouwengeschiedems (1985)138-161 Aletta Jacobs, Hennnenngen, (Nijmegen 1978 (le druk 1924))94- 
97 Aletta Jacobs was echter met de eerste die de autonteiten met het probleem van kiesrecht voor ongehuw
de vrouwen en weduwen zou confronteren A1 bij de voorbereidmgen voor de eerste directe verkiezmgen in 
1848 bleek dat het met voor ledereen vanzelfsprekend was dat vrouwen uitgesloten waren Verschillende ge- 
meentebesturen plaatsten ongehuwde vrouwen en weduwen die aan de vereisten van de census voldeden op de 
kiezershj st Op last van Gedeputeerde Staten werden ze vervolgens weer geschrapt Provmciaal Blad van Gel- 
derland 25-10-1848, nr 102
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3 Census en electoraat

In 1848 noemden de censusbepalmgen alleen de grondbelastmg en de personele 
belastmg De kieswet van 1850 voegde daar de patentbelastmg aan toe. Verder tel- 
den ook de njksopcenten op deze belastmgen mee Door het meetellen van bet pa
tent en door een algemene verlagmg van de census in 1850 steeg het aantal kiesge- 
rechtigden van 7,3% van de volwassen mannehjke bevolkxng in 1848 tot 10,8% in 
1850 Dat wil zeggen. een staging van ruim 55.000 kiesgerechtigden tot ruim 
85.000 De censusbepalmgen zouden tot 1887 ongewijzigd blijven.

De relatieve omvang van het electoraat verschilde met veel per provmcie Meest- 
al lag die tussen de 11,5% en 13,0% van de volwassen mannehjke bevolkmg Al
leen Drenthe en Limburg bleven met 9,8% en 6,9% duidehjk bij de andere pro- 
vmcies achter Voor het hertogdom was dat m belangrijke mate toe te schrijven aan 
een lagere grondbelastmg5

Landehjk daalde aanvankehjk het percentage kiesgerechtigden tot 10,7% van de 
volwassen mannen m 1859 Daarna zou het hcht stijgen tot 11,1% m 1869 en 
12,1% in 1879. Deze kleme stijgmg was het gevolg van economische groei en van 
enkele wijzigmgen in het belastmgstelsel De gelijkbhjvende census na 1850 en de 
gennge groei van het percentage kiesgerechtigden wijzen crop dat de samenstellmg 
van het electoraat in de loop der jaren weimg wijzigmgen zal hebben ondergaan

De grondwet van 1848 bepaalde dat de census tussen f20 — en /160,- moest hg- 
gen De kieswet van 1850 legde het censusbedrag per gemeente vast Thorbecke, 
als minister van Bmnenlandse Zaken de ontwerper van de kieswet, had als mt- 
gangspunt dat geen geschikte kiezers mtgesloten mochten worden De grens zou 
daarom zo laag mogehjk gesteld moeten worden Dat voor 493 van de 1231 ge- 
meenten de mimmumcensus van /20,- gold en dat m slechts 14 gemeenten de cen
sus boven de /50,- lag, hjkt aan te tonen dat Thorbecke in zijn opzet was geslaagd 6 
Deze cijfers vertekenen echter de werkehjkheid emgszms, omdat in de gemeenten 
met een census van /50,- of hoger m 1859 19,8% van de Nederlandse mannehjke 
bevolkmg woonde. Het waren nu eenmaal grote steden als Amsterdam, Rotter
dam, Den Haag en Utrecht die een hoge census hadden

Volgens de grondwet moest het censusbedrag overeenkomstig de plaatsehjke ge- 
steldheid bepaald worden Of dit betekende dat in elke gemeente een zoveel moge
hjk gehjk percentage kiesgerechtigden moest worden verkregen of dat verschillen 
in welvaart juist in de omvang van het electoraat tot mtdrukking moesten komen, 
was met duidehjk In de kieswet van 1850 zijn beide opvattingen terug te vmden

5 Limburg nam in bepaalde opzichten een mtzondenngspositie in op het gebied van belastmgen Dat had 
vooral te maken met de omsta.ndigh.eid dat het kadaster in Limburg pas in 1844 gereed was Aanpassmg van de 
provmciale hoofdsom werd echter uitgesteld vanwege mogehjke protesten Pas m 1865 werd besloten de 
hoofdsom te verhogen wat leidde tot een verhogmg van het tanef van de grondbelastmg van 6,3% tot 9,9% 
Hierdoor steeg de omvang van het Limburgs electoraat ten opzichte van andere provincies N J P M Bos, ‘Be
lastmgen als bron voor economische en sociale geschiedenis in de tweede helft van de negentiende eeuw, met 
bijzondere aandacht voor Limburg’, Economisch- en Sociaal-Histonsch Jaarhoek (ESHJb) 54(1991)50-101, al- 
daar 53-55
6 Voor een gedegen overzicht van het voorlopig kiesreglement en de kieswet van 1850 Blok, Stemmen en
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Dat bijvoorbeeld de plattelandsgemeenten in de kustprovmcies doorgaans relatxef 
meer kiesgerechtigden telden dan die in de landprovmcies zou aan de hogere wel- 
vaart op de kleigronden kunnen worden toegeschreven Het feit dat het platteland 
in de kustprovmcies aan een hogere census was onderworpen, hoeft daar met mee 
in tegenspraak te zijn De verschillen in census zorgden er dan immers voor dat de 
omvang van het electoraat met al te ver uiteen zou lopen Dat daarentegen m heel 
Noord-Brabant de census op het platteland /20bedroeg, is met terug te voeren 
op rationele overwegmgen Hierdoor was bpvoorbeeld in de Barome van Breda in 
1858 ongeveer 15% van de volwassen mannen kiesgerechtigd, een aanzienlijk ho- 
ger percentage dan in veel gemeenten in de Fnese kleistreek Dit kon moeihjk ver- 
klaard worden door een hogere welvaart op de Brabantse zandgronden 

Soortgelijke moeihjk te rechtvaardigen verschillen vallen ook op wanneer ste- 
den worden vergeleken Zo telde Amsterdam rond 1860 duidelrjk meer welge- 
stelden dan Rotterdam Toch was de census zoveel hoger gesteld dat de hoofdstad 
relatief minder kiesgerechtigden telde 7 Dit voorbeeld zou met andere kunnen 
worden aangevuld In het algemeen was het censusbedrag zo vastgesteld dat de 
verschillen m de relatieve grootte van het kiezerskorps met al te groot zouden 
worden, maar tegehjk lagen aan de verschillen zelf wemig dmdehjke criteria ten 
grondslag

4 Het belastingstelsel

De census bestond mt de grondbelastmg, de personele belastmg en de patentbe- 
lastmg. De grondbelastmg kwam ten laste van de eigenaar en behelsde een heffmg 
op ongebouwde of gebouwde eigendommen De heffmg op ongebouwde eigen- 
dommen betrof vooral landbouwgrond en leidde speciaal op het platteland tot 
aanzienlpke aanslagen In de steden maakte de heffmg op de gebouwde eigen
dommen het leeuwendeel van de opbrengst van de grondbelastmg uit 

De personele belastmg werd geheven op uiterlijke kentekenen van welstand als 
de huurwaarde van de wonmg, de waarde van het meubilair, de haardsteden, het 
aantal deuren en vensters, het aantal paarden en het aantal dienstboden De be- 
langnjkste grondslag was de huurwaarde Deze kwam ten laste van de bewoner, 
hetzij huurder hetzij eigenaar. Het personeel was zowel m de steden als op het 
platteland een belangnjk belastmg

Het patent was een soort bedrijfsbelastmg, waarvan de aanslag op zeer mteen- 
lopende wijze tot stand kwam Soms vormde het aantal werklieden de basis van de 
aanslag, soms de omzet of de productieomvang In andere gevallen gold weer een 
vast tanef Voor sommige beroepen als geestehjken, advocaten en onderwijzers 
gold een vrijstellmg, maar de belangnjkste vrijstellmg betrof landbouwers. Hier
door was het patent een belastmg die vooral m de steden van belang was 

De belastmgtaneven waren met overal gelpk Bij de personele belastmg stegen 
ze naarmate een gemeente meer mwoners telde Door de bevolkmgstoename nam

7 De Vries, Electoraat en elitey 30-32



16 II Verkiezmgen in vogelvlucht

zo het aantal kiezers langzaam toe Het censusbedrag bleef namelijk gelij k 8 Voor 
een aantal beroepen werd ook bij het patent een tarief gehanteerd dat afhankelpk 
was van het mwonertal Alle gemeenten waren in 1819 op basis van him bevol- 
kingsaantal in een aantal tanefgroepen verdeeld, waarna deze mdelmg echter 
nooit meet werd aangepast Zo kon er op den duur een fhnke scheefgroei optre- 
den, omdat de effecten van economische groei of teruggang met verdisconteerd 
werden Hierdoor bestond er na verloop van tijd weimg verband meer tussen de 
tarieven en het welvaartsmveau van een gemeente9

In 1876 ondergmg de belasting op de ongebouwde eigendommen een belangrijke 
wijzigmg Het jaar daarvoor was de herzienmg van het kadaster gereed gekomen 
De belastbare opbrengst steeg fhnk vergeleken met die volgens het oude kadaster 
mt de jaren 1830. De overheid wenste echter geen extra opbrengsten zodat het ta
rief werd verlaagd. De totale opbrengst bleef zodoende na de herzienmg van het 
kadaster vnjwel ongewijzigd, maar op lokaal niveau traden sterk uiteenlopende 
effecten op In sommige gemeenten daalde de belastmgopbrengst en in andere 
steeg ze 10 In Amsterdam bijvoorbeeld vermmderde het totaal van de aanslagen in 
de grondbelastmg met bijna 40% waardoor het electoraat met 10% afnam 11

De grondbelastmg ondergmg ook bij de njksopcenten belangrijke veranderm- 
gen Terwijl de njksopcenten bij de personele belasting en het patent ongewijzigd 
bleven, werden met mgang van 1866 de 21,5 opcenten op de gebouwde eigen
dommen afgeschaft hetgeen een forse verlagmg van de aanslag betekende In heel 
Nederland trad hierdoor een dahng van het aantal kiezers op 12 Volgens Boudien 
de Vries heeft de combmatie van de afschaffmg van de njksopcenten en de mvoe- 
rmg van het meuwe kadaster met onaanzienhjke gevolgen gehad voor omvang en 
samenstellmg van het Amsterdamse electoraat.13 Ook m andere gemeenten zal dat 
het geval zijn geweest.

Achter het op het eerste gezicht statische electoraat - het groeide nauwehjks en 
de census bleef ongewijzigd - konden toch nogal wat verschillen en verschuivm- 
gen schuilgaan Het is daarom belangnjk om voor de steden en het platteland nog 
eens apart op de relatie tussen census, electoraat en belastmgstelsel in te gaan

5 Het platteland

Op het platteland was een aanslag m de grondbelastmg en m de personele belas- 
tmg de meest voorkomende mamer waarop aan de census voldaan werd Land-

8 Ibidem, 112, bijlage 2,151 Ernst Homburg, ‘Personele belastingen en sociale stratificatie De invloed van 
de woonplaatsomvang', Ttjdschnft voor Sociale Geschiedems 14(1988), 311-320, aldaar 314-315

9 Bos, ‘Belastingen als bron’, 77, 99 noot 33
10 Ibidem, 55, bijlage I
11 B M A deVries, ‘Delijsten van kiezers ter benoemmgvan afgevaardigdenvoor deTweede Kamerder Sta- 
ten-Generaal, de Provmciale Staten en de gemeenteraad, 1851-1886’, in M Duijghuisen e a ed, Broncom- 
mentaren VI (Den Haag 1988) 5-14, aldaar 9 De Vries, Electoraat en elite, 20
12 Job de Vries, ‘Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917’ ESHJb 34(1971) 178-231, al
daar 188-193
13 De Vries, Electoraat en elite, 20
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bouwers waren immers vnjgesteld van patentbelastmg De aanslag op de onge- 
bouwde eigendommen kwam tot stand op basis van de belastbare opbrengst zoals 
die in het kadaster van 1832 was vastgesteld Per provmcie werd een hoofdsom 
vastgesteld die binnen de provmcie door middel van een uniform tarief over de be- 
lastmgplichtigen werd omgeslagen Doordat de hoofdsom per provmcie uiteen- 
hep, bestonden er m feite provmciale taneven. Zo werd m Noord- en Zuid-Hol- 
land 12,8% geheven en m Drenthe en Noord-Brabant 11,1% 14 

De historicus NJPM. Bos heeft berekend hoeveel m 1880 de gemiddelde 
grondbelastmg per hectare cultuurgrond bedroeg 15 Met deze gegevens is het mo- 
gehjk te schatten hoeveel hectaren cultuurgrond gemiddeld volstonden om aan de 
census te voldoen De mtkomsten zijn m tabel 2 1 opgenomen In de tabel is te- 
vens per provmcie het meest voorkomende censusbedrag op het platteland aange- 
geven

Tahel 2 1 Censusbedrag, grondbelastmg en grondbezit per provmcie 1880
census gemiddelde grondbelastmg gemiddeld aautal

per hectare benodigd om aan cens

Gr 32 3,14 10,2
Fr 30 3,30 9,1
Dr 20 1,05 19,0
Ov 20 1,84 10,9
Gl 20 2,09 9,6
Ut 24 3,32 7,2

28 3,32 8,4
NH 32 3,53 9,1
ZH 28 4,49 6,2

32 4,49 7,1
Ze 32 3,91 8,2
NB 20 2,57 7,8
Li 20 2,40 8,3

De verschillen tussen de provmcies waren dus tamehjk groot In Zuid-Holland 
was gemiddeld 6,2 hectaren voldoende om kiesrecht te verwerven, maar m Over- 
ijssel moest het grondbezit gemiddeld 10,9 hectaren bedragen Dat m Zuid-Hol- 
land beduidend meer kiesgerechtigden voorkwamen dan in Ovenjssel hjkt dan 
ook makkehjk verklaarbaar Toch was de verhoudmg tussen census en taneven 
met doorslaggevend Ook andere factoren, zoals de verdehng van het grondbezit, 
waren van belang 16 De grondbelastmg op de gebouwde en ongebouwde eigen
dommen moest door de eigenaren worden opgebracht De omvang van het elec- 
toraatwerd daarom ookbepaald door de aanwezigheid van grootgrondbezit en de 
verhoudmg tussen de aantallen eigenaren en pachters Pachters betaalden meestal 
alleen personele belastmg voor de boerderij waarm ze woonden Een belastmg die

14 Bos, 'Belastmgen als bron’, 52-53, noot 12 p 95
15 Ibidem, 59-61, noot 27 p 96-97
16 Ibidem, Bijlage lib
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ook eigenaren betaalden wanneer ze in hun eigen boerdenj woonden Kleine boe- 
ren die eigenaar van land en boerdenj waren, hadden daarom meer kans om kies- 
gerechtigd te worden dan middelgrote pachters Deze pachters konden welvaren- 
der zijn dan kleine eigenaren, maar betaalden minder belasting Voor sommige 
tijdgenoten was dit een ongewenste situatie Zoweesjhr J C Martens van Seven- 
hoven er bij de behandelmg van de kieswet in de Eerste Kamer op dat veel deftige 
en achtenswaardige huurboeren van bet kiesrecht mtgesloten zouden worden, 
terwijl mingegoede eigenaren wel het kiesrecht zouden kunnen verwerven 17

6 De steden

In de steden waren vooral de belasting op gebouwde eigendommen, de personele 
belasting en het patent van belang Ook hier hadden uiteenlopende taneven m- 
vloed op de samenstelhng en omvang van het electoraat. Bij het patent bijvoor- 
beeld was de aanslag voor sommige beroepen afhankehjk van de omvang van de 
woonplaats Zo betaalden grof- en hoefsmeden, koperslagers en loodgxeters met 3 
tot 5 knechten m Amsterdam /19,20 in het patent en in Breda /10,24, terwijl de 
census in de hoofdstad /112,- bedroeg en m Breda /30,— In Dordrecht betaalden 
zij /15,36 in het patent evenals in Leeuwarden en Maastricht, terwijl de census in 
deze steden respectievehjk /70,-, /50,- en /34,- bedroeg 

Van enkele steden is de sociale samenstelhng van het electoraat in 1850 m kaart 
gebracht In de stad Utrecht behoorde 29% van de kiesgerechtigden tot de am- 
bachtsheden en 21,5% tot de wmkehers, logementhouders en kroeghouders 18 In 
Haarlem behoorde bijna 55% tot de beoefenaars van ambachten, wmkehers en 
overige zelfstandigen Door de patentbelastmg kon 22% van de kiesgerechtigden 
aan de census voldoen Van deze groep ‘patentkiezers5 behoorde 80% tot de, 
vooral kleine, middenstand 19 In Delft bestond 23,3% van het electoraat uit am- 
bachtsheden en 22,9% uit wmkehers, slagers, schippers en andere beroepen uit de 
middenstand20 In Amsterdam daarentegen behoorde in 1854 slechts 12,7% van 
het electoraat tot de kleine burgenj21 Dat was gezien de hoge census in de hoofd
stad ook met verwonderhjk

Ondanks het germg aantal gegevens hjkt het crop dat in de steden ongeveer de 
helft van het electoraat uit ambachtsheden, wmkehers en andere kleine zelfstandi
gen bestond Dankzij de patentbelastmg was vooral de oude middenstand goed 
vertegenwoordigd De gegevens laten echter met zien of deze kiesgerechtigden de 
fiscale top van hun beroepsgroep vormden of dat relatief grote aantallen midden- 
standers het kiesrecht bezaten Alleen voor Breda is dit voor het kathoheke elec-

17 Verslag der handelmgen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedurende de zittmg van 1849-1850 
Martens van Sevenhoven, 1849-1850,163
18 L Blok, ‘Rond de kieswet van 1850 gedane zaken namen geen keer5, in Figuren en figuraties Acht op- 
stellen aangehoden aan J C Boogman (Groningen 1979) 155-167, aldaar 166 bijlage V
19 Blok, Stemmen en kiezen, 252-253
20 L Blok, “Van eene wettelijke fictie tot eene waarheid’ Beschouwmgen over kiesstelsel en kiesrecht in Ne
derland in de eerste helft van de negentiende eeuw’, TvG, 391-412, aldaar 410
21 De Vries, Electoraat en elite, 23-25
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toraat mt 1869 onderzocht Ook m deze Noord-Brabantse gemeente bestond on- 
geveer de helft van het katholieke electoraat mt ambachtslieden en wmkeliers, 
maar van sommige beroepen als bakkers en vleeshouwers was meet dan de helft 
van de beroepsbeoefenaren kiesgerechtigd Verder beschikte de helft van de wm- 
keliers over het kiesrecht11 Of de Bredase gegevens representatief ztjn, is door de 
gnlhge werkmg van de patentwet moeihjk te bepalen Wei wijzen ze erop dat van 
sommige beroepen opmerkelpk veel beoefenaren het kiesrecht konden bezitten

Dat de kiesgerechtigden met samenvielen met de aanzienlpken of gegoeden was al 
langer bekend Sommige gegoede burgers waren met kiesgerechtigd en sommige 
kiesgerechtigden waren geen gegoede burgers 22 23 Gebrek aan onderzoek laat dm- 
dehjke uitspraken over de samenstellmg van het electoraat echter met toe Vooral 
met omdat op mogehjke regionale verschillen die samenhingen met factoren als 
bezitsstructuur, belastmgstelsel, pacht en grootgrondbezit nauwehjks zicht be- 
staat Toch zpn uit de voorgaande beschouwingen wel enkele zaken af te leiden

Allereerst is daar het opmerkelpke gegeven dat veel kiesgerechtigden veertigers 
of vijftigers waren Wat de pohtieke relevantie hiervan was, is nauwehjks m te 
schatten maar het is wel duidehjk dat pohtieke strommgen moeihjk met jongeren 
zpn te verbmden Zo kan de hberale stembusoverwinmng van 1848 met verklaard 
worden uit mogehjke hberale sympathieen onder jonge kiezers Daarvoor waren 
er eenvoudig te weimg Wanneer er rond 1848 al sprake zou zijn geweest van een 
hberaalgezinde jonge generatie van twmtigers dan zou het pohtieke effect daarvan 
pas vanaf 1860 merkbaar zijn geweest Dannamehjkzouden de jongeren van 1848 
in grote getale tot het electoraat toetreden Vooropgesteld dat ze al die tijd hberaal 
gezmd waren gebleven.

Ten tweede is het opmerkehjk dat op het platteland relatief weimg pachters tot 
het electoraat hebben behoord Het was makkehjker om als eigenaar-boer kies
recht te verwerven dan als pachter Hierdoor zullen relatief weimg kiesgerechtig
den aan directe economische druk hebben blootgestaan om hun stem op de keuze 
van de landheer mt te brengen Pachters die uit hun boerdenj werden gezet, om
dat ze de wensen van hun landheer negeerden, moeten schaars zijn geweest

7 Kiesdistricten

Elk kamerhd diende 45 000 mwoners te vertegenwoordigen De kiesdistncten waren 
dus met gefixeerd, maar moesten door de bevolkmgsgroei steeds weer herzien wor
den Deze herzienmgen van de kiestabel vonden plaats m 1858,1864,1869 en 1878.

Het opstellen van een kiestabel was met alleen een techmsche kwestie waarbij de 
bevolkmg gehjkehjk over de distncten verdeeld moest worden Memg kamerhd

22 R de Jong, “Eene schiftmg tussen bokken en schapen’ Enkele achtergrondenengevolgen van deconser- 
vatief-katholieke verkiezmgssuccessen in Breda rond 1870’, in Noordhrahants Histonsch Jaarboek (NHJb) 
115-154, aldaar 138-139, bijlage IV 152-154
23 L BlokenJMM de Meere,‘Welstand, ongelijkheid en censuskiesrecht in Nederland omstreeks het mid
den van de 19de eeuw ESHJb 41(1978) 175-293, aldaar 284-285
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probeerde zijn zetel veilig te stellen door de grenzen van zijn district zo gunstig 
mogelijk te trekken Naarmate scherpere politieke tegenstellmgen ontstonden, 
kwam bet partijbelang steeds meer op de voorgrond te staan Ook werden de mo- 
gelpkheden tot manipulatie groter doordat de kiesgerechtigden makkelpker in 
voor- en tegenstanders te verdelen waren

De toepassing van kieswetgeografie bet zien waar bet bp verkiezingen uitemde- 
b]k om gmg. bet winnen van zetels Aanvankebjk werd bet verschijnsel gebagatel- 
bseerd of ontkend, maar vanaf de tweede helft van de jaren 1870 gaven bberale ka- 
merleden openbjk toe dat bij een herzienmg van de kiestabel vermeerdenng van 
bet aantal bberale zetels werd nagestreefd.24

Bij een beschouwing over kiesdistncten is vooral de verhouding tussen stad en 
platteland en de godsdienstige samenstellmg van de bevolking belangrpk. Door de 
mvoermg van bet distnctenstelsel kwam bet zwaartepunt bp bet platteland te bg- 
gen25 Het typische kiesdistnct bestond uit een middelgrote stad als Gouda, Alk- 
maar of Deventer met het omrmgende platteland Op dat platteland woonden be- 
dmdend meer kiesgerechtigden dan m de stad De belangrpkste oorzaak hiervan 
was dat de meeste distncten tweevoudig waren Ze vaardigden twee kamerleden af 
waardoor het district ongeveer 90 000 mwoners telde De emge distncten die in 
meerderheid stcdclijkc kiesgerechtigden telden, waren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht Samen waren ze in 1854 goed voor 11 van de 68 kamerle
den en m 1883 voor 15 van de 86

Kwantitatief overschaduwde het platteland de middelgrote steden, maar de ste- 
delpke elites namen meestal toch het voortouw bp verkiezingen. Zeker m de jaren 
1850 en 1860 volgden de dorpsebtes de aanbevelmgen van de stedelpke kiesver- 
emgmgen of van een ad hoc comite van notabelen26 Veel kamerleden waren ook 
afkomstig uit provmciesteden.27 Alleen waar een duidelpke tegenstellmg bestond 
tussen stad en platteland, van welke aard dan ook, kon het kwantitatieve over- 
wicht van het platteland de doorslag geven Bekende voorbeelden hiervan zpn 
Arnhem en Leiden waar rond 1860 de bberale stad overstemd werd door het con- 
servatieve platteland Kwantitatief dommeerde na 1848 dus het platteland, maar m 
de praktpk trokken de stedelpke elites nog vaak aan de touwtjes Door de toene- 
mende polansermg rond 1870 zou deze tegenstellmg snel aan betekems mboeten 
of een andere, partppohtieke of godsdienstige, gedaante aannemen

Een kwestie die steeds opmeuw de gemoederen m bewegmg zou brengen, be- 
trof de rehgieuze samenstellmg van de kiesdistncten. Vooral de positie van de ka- 
thoheken trok de aandacht Bp de behandehng van de kieswet m 1850 bestond er 
onder kathoheken nogal wat onvrede met de voorgestelde distncten. De kathohe- 
ke krant De Ttjd was bpvoorbeeld wantrouwig geworden na de teleurstellende re- 
sultaten van kathoheke kandidaten tpdens de eerste directe verkiezingen m 1848

24 Huizinga, ‘Een gebroken spiegel* 434
25 H Daalder,‘Consociationalism, Centre and Periphery mtheNetherlands’(1981), in J ThJ vandenBerg 
en B A G M Tromp ed , H Daalder Pohttek en Histone Opstellen over Nederlandse politick en vergehjken- 
depolitieke wetenschap (Amsterdam 1990) 21-63, aldaar 37
26 Zoals bijvoorbeeld in Breda, De Jong, ‘Eene schifting’ 117-119
27 JThJ van den Berg, De toegang tot het Binnenhof De maatschappehjke herkomst van de Tweede-Ka- 
merleden tussen 2849 en 1970 (Weesp 1983) 93-93
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In overwegend protestantse districten hadden zij geen schijn van kans gehad en er 
was geen reden te veronderstellen dat dit in de nabije toekomst zou veranderen. 
Alleen het creeren van katholieke districten zou de boven-Moerdijkse katholie- 
ken een evenredig aandeel in de Tweede Kamer kunnen garanderen 28

De kiestabel van 1850 bracht een duidelijke scheidmg aan tussen katholieke en 
protestantse kiesdistncten Het katholieke aandeel in de bevolking lag in alle dis
tricten of boven de 80% of beneden de 50% Dat de kieswet de grenzen van de 
vnjwel homogeen katholieke provmcie Noord-Brabant met de aangrenzende 
noordehjke provmcies ontzag was geen toeval Zo konden de Brabantse districten 
kathoheken afvaardigen terwijl de katholieke invloed in de districten direct boven 
de grote rmeren zoveel mogelpk beperkt bleef

Een ander voorbeeld vinden we in Gelderland. In het district Nijmegen was 
81,8% van de bevolking kathohek terwijl dit percentage m andere Gelderse dis
tricten met boven de 30 uitkwam. Ovengens was het district Nijmegen tot stand 
gekomen na een amendement van het katholieke kamerhd jhr J.A C A. van Nis- 
pen van Sevenaer29 Bhjkbaar gaf hij de voorkeur aan twee zekere katholieke zetels 
boven een grotere invloed m andere districten

Ook na 1850 bleef de scheidmg tussen protestantse en katholieke districten een 
constante factor in de overwegingen van ministers en kamerleden. Doordat vanaf 
het emde van de jaren 1860 naast de kathoheken ook de antirevolutionairen een 
zelfstandige pohtieke stroming vormden en bade bovendien tegenover de hbera- 
len kwamen te staan, werden de overwegingen bij het opstellen van de kiestabel 
steeds complexer Omdat de electorale samenwerking tussen kathoheken en anti
revolutionairen aanvankehjk met bepaald soepel verhep, bood dat interessante 
mogehjkheden tot manipulate

Het hberale kabmet-Kappeyne van de Coppello toonde bijvoorbeeld in 1878 
over een fijne neus voor kieswetgeografie te beschikken Zo kreeg het district 
Goes m 1878 twee afgevaardigden in plaats van een Het district werd uitgebreid 
met het katholieke gebied rond Bergen op Zoom Het aantal katholieke inwoners 
steeg van 11,7% tot 40,7%. Terwijl de hberalen m het enkelvoudige district Goes 
steeds kansloos waren geweest, werd in 1878 de eerste hberaal smds 25 jaar geko- 
zen In de herstemming bleken de antirevolutionairen, geheel naar de hberale ver- 
wachtmg, hever op de hberale, want protestantse, kandidaat te stemmen dan op de 
kathohek. Hetzelfde gebeurde in het in 1878 opgenchte district Zevenbergen 
Ook hier zorgde antipapisme onder protestantse kiezers ervoor dat een hberaal 
het district ging vertegenwoordigen. De hberale opzet om kathoheken en antire
volutionairen tegen elkaar uit te spelen door districten te creeren waann beide een 
aanzienhjke minderheid vormden, bleek succesvol Deze kieswetgeografie droeg 
in belangnjke mate bij aan de hberale kamermeerderheid

28 JHJM Witlox, De staatkundige emanapatte van Nederlands kathoheken 1848-1870 (Bussum 1969) 
154-164
29 Witlox, De staatkundige emanapatte, 162-163
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8 Partijen en labels

Politieke partijen waren in Nederland lange tijd een onbekend en onbemmd feno- 
meen Pas met de opncbting van de Antirevolutionaire Partij in 1879 zou de eerste 
moderne partij haar mtrede doen Dat betekent met dat voor die tijd kamerleden 
geen politieke kleur zouden hebben bezeten Ondanks de door velen gekoesterde 
onafliankelijkheid ontkwamen de meeste kamerleden er met aan om hun positie in 
actuele kwesties te bepalen Vooral met smds het kiezerskorps vanaf het emde van 
de jaren 1860 m steeds scherper afgebakende kampen verdeeld raakte Kleur be- 
kennen werd toen, zeker tijdens verkiezmgen, onvermijdelijk

Het politieke leven m de Tweede Kamer kon nogal afwijken van dat in de kies- 
distncten Zo hadden benammgen van politieke nchtmgen die gangbaar waren 
bmnen de toonaangevende politieke krmgen, zoals die van kamerleden en pers, 
soms wemig of een andere betekems voor de kiesgerechtigden De vraag of de kie- 
zers bij het mtbrengen van hun stem in termen als ‘hberaal’ of ‘conservatief’ dach- 
ten, zal wehswaar pas in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, maar het 
is met overbodig nu vast op dat probleem te wijzen In dit hoofdstuk zal namehjk 
gebruik worden gemaakt van de traditionele mdehng van het Nederlandse poli
tieke landschap in de tweede helft van de negentiende eeuw Een mdehng die er 
vanuit gaat dat er vanaf 1848, maar zeker vanaf 1853, herkenbare politieke stro- 
mmgen bestonden Politick speelde zich in deze opvattmg bovendien bijna uit- 
slmtend m Den Haag af

Vanouds worden in de histonografie hberalen, conservatieven en antirevolutio- 
nairen onderscheiden Kathoheken worden soms als een aparte groepermg be- 
schouwd en soms als een deel van de hberalen of conservatieven Daarnaast wor
den ook conservatief-hberalen onderscheiden, die een positie tussen conservatie
ven en hberalen mnamen Tot welke strommg kamerleden en kandidaten gerekend 
moeten worden, is een moeihjke vraag. Het is mogehjk hun gedachtegoed als mt- 
gangspunt te nemen, hun stemgedrag m de Tweede Kamer of hun positie bij de ver
kiezmgen Het hgt voor de hand dat in dit boek voor het laatste cntenum wordt 
gekozen. Het gaat immers om het vaandel waaronder kandidaten aan de kiesge
rechtigden werden gepresenteerd. Maar ook dan bhjft het een probleem om de 
kleur van het vaandel vast te stellen, omdat het fenomeen kandidaat voor de kies- 
wet met bestond

Het begnp kandidaat bestond tot de kieswet-Van Houten uit 1896 officieel met 
ledere kiezer stond het vnj een stem op de persoon van zijn voorkeur uit te bren- 
gen Dat kon een buurman zijn, een lokaal mvloednjk persoon of een bekende h- 
beraal of conservatief Vooral m de eerste decenma na 1848 is het daarom onmoge- 
hjk om voor ledereen die m de uitslagen voorkwam een politieke kleur vast te stel
len Sommige personen onttrokken zich bovendien aan elke mdehng. Wei kan het 
raadplegen van vooraanstaande kranten hier emge uitkomst bieden De meeste van 
deze kranten pubhceerden namehjk aan de vooravond van de verkiezmgen aanbe- 
velmgen van kandidaten Vanaf ongeveer 1870 gebeurde dat voor de meeste dis- 
tncten, maar m de jaren daarvoor was dat lang met altijd het geval In die jaren kan 
onderhnge vergehjkmg van de meest vooraanstaande kranten uitkomst bieden
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Hoewel aan krantenaanbevelingen dus allerlei haken en ogen zitten, zal in dit 
boek toch daarvan gebrmk worden gemaakt wanneer aan personen polxtieke la
bels moeten worden gekoppeld Ook bi] bet vaststellen van de omvang van de po- 
litxeke stromxngen vanaf bet einde van de jaren 1860 is van deze bron gebruxkge- 
maakt De gegevens over de aanbevebngen zullen, zoals ook al in de xnleiding is 
vermeld, later gepubbceerd worden.30

9 Opkomst en politieke ontwikkeling

De opkomst bij verkiezingen kan een goede graadmeter zijn om de politieke par
ticipate van de kiesgerechtigden te bepalen Het distnctenstelsel brengt echter en- 
kele problemen met zich mee Zo waren algemene verkiezingen zeldzaam Elke 
twee jaar trad de helft van de kamerleden af, waarna in bpna alle distncten verkie
zingen werden gehouden Dat kwam doordat de meeste distncten meervoudig 
waren Ze werden door twee of meer kamerleden vertegenwoordigd waardoor er 
elke twee jaar mimmaal een aftrad Een handvol enkele distncten zorgde er echter 
voor dat bij de tweejaarlpkse verkiezingen met alle kiesgerechtigden een stem 
konden mtbrengen Doordat deze distncten maar door een kamerlid vertegen
woordigd werden, kon het electoraat in die distncten maar eens in de vier jaar de 
gang naar de stembus maken Algemene verkiezingen vonden daarom alleen na 
een kamerontbmdmg plaats Toch zullen m dit boek ook de tweejaarhjkse verkie
zingen als algemene verkiezingen worden aangeduid, omdat slechts een klem deel 
van het Nederlandse electoraat in de enkelvoudige distncten woonachtig was 31 

Ook heeft een distnctenstelsel zijn eigen regels voor de mterpretatie van de op
komst. Zo kan met voetstoots worden aangenomen dat een lage opkomst op des- 
mteresse en onverschilhgheid wijst. Onder het stelsel van evenredige vertegen- 
woordigmg telt ledere stem, maar onder een distnctenstelsel met De opkomst is 
sterk afhankehjk van de krachtsverhoudmgen binnen de distncten Vooral wan
neer onder het electoraat mm of meer afgebakende strommgen herkenbaar zijn, 
kunnen de verschillen m opkomst tussen de distncten groot zijn 

In grafiek 2 1 is de opkomst bij de algemene verkiezingen tussen 1848 en 1887 
weergegeven32 Wanneer de opkomst als barometer voor opwmdmg en betrok-

30 Een alternatief is er ook met Om dezelfde reden zal Van Tip gebrmk hebben gemaakt van het Algemeen 
Handelshlad in Th van Tijn, ‘The party structure of Holland and the outer provinces m the nineteenth centu
ry’, in VVV 560-589

Voor de hele penode is het hberale Algemeen Handelshlad en de kathoheke De Ttjd geraadpleegd Voor de 
conservatieven is tussen 1862 en 1875 gebruikgemaakt van hetDaghladvan Zmd-Holland en ’s-Gravenhage 
Bij de antirevolutionairen hgt de zaak wat ingewikkelder Voor de jaren tussen het verschijnen van De Neder- 
lander (1850-1855) en De Standaard (1872-1887) zijn alleen de verkiezmgsbrochures bruikbaar die de antire- 
volutionaire voorman G Groen van Pnnsterer in 1856,1864 en 1866 schreef
31 Een misverstand dat de laatste jaren steeds weer opduikt, is de opvattmg dat in sommige distncten bij ge- 
brek aan kandidaten of mteresse geen verkiezingen zouden hebben plaatsgevonden Deze opvattmg is onjuist 
Voor 1896 kende de Nederlandse kieswet geen kandidaatstelling Verkiezingen vonden daarom altijd door- 
gang Misvattingen bij onder andere Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 23, Hans Knippenberg en 
Ben de Pater, De eenwordmg van Nederland Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988) 149, 
De Rooy, ‘Zes studies naar verzuilmg’, 389
32 In 1848, 1850, 1853, 1866, 1868, 1884, 1886 en 1887 was sprake van verkiezingen na kamerontbmdmg
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kenheid mag worden beschouwd, dan zouden de eerste dxrecte verkiezingen in 
1848 in dat opzicht al direct het hoogtepunt hebben gevormd Tot 1887 zouden 
nooit meer zoveel kiesgerechtigden een stem uitbrengen

Grafiek 2 1 Opkomst Nederland eerste ronde 1848-1887
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-♦-Nederland

De verkiezingen in 1848 leverden de liberalen een kamermeerderheid op Het 
zittend kabmet-Donker Curtius bleek voor deze Kamer te behoudend en moest 
emd 1849 plaats maken voor Thorbeckes eerste kabinet De liberale leider was 
aanvankelijk bmten de regermg gehouden, maar na de verkiezmg van veel geest- 
venvanten was dat met goed meer mogelpk

Het eerste kabmet-Thorbecke kon zich aan de taak zetten om de grondwet in 
orgameke wetten uit te werken De kieswet van 1850 was een van deze wetten Na 
het aannemen ervan werd de Tweede Kamer ontbonden en vonden verkiezingen 
plaats Hoewel de meeste kamerleden zonder veel tegenstand werden herkozen 
was de opkomst opmeuw hoog Misschien wilden nogal wat meuwe kiezers - de 
groei van het electoraat was het gevolg van een verlagmg van de census in de 
meeste gemeenten en een toestroom van patentkiezers - de kans om voor het eerst 
een stem uit te brengen met aan zich voorbij laten gaan Hoe dat ook zij, de hbe- 
ralen ondervonden geen nadeel van deze meuwe kiezers. De Kamer bleef hberaal 
gezind

Na een voortvarende start m 1850 en 1851, jaren waarm onder andere de pro- 
vmciale wet, de kieswet en de gemeentewet werden aangenomen, begon de wet- 
gevende arbeid van het kabmet-Thorbecke te stokken Twee heikele onderwerpen 
lagen nog onaangeroerd- een regehng van het onderwijs en een van de armenzorg
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De ontwerpwet voor de armenzorg die Thorbecke emd 1851 had ingediend, on- 
dervond veel tegenstand Ook bmten de Tweede Kamer De steen des aanstoots 
was dat het wetsontwerp de kerkelijke en particuhere hefdadigheid onder toezicht 
van de overheid wilde brengen In hervormde en katholieke kring was het verzet 
sterk De Tijd hield de kiesgerechtigden aan de vooravond van de algemene ver- 
kiezmgen m 1852 voor dat bij de keuze het standpunt van de kandidaten ten aan- 
zien van de armenzorg doorslaggevend moest zijn33

Hoeveel onrust de voorgestelde regehng van de armenzorg ook opnep, de posi- 
tie van Thorbecke werd er met door m gevaar gebracht. Potentieel bedreigender 
was de katholieke steun die de hberalen hadden ontvangen bp de grondwetsher- 
zienmg en bij de eerste directe verkiezingen Bp sommige protestanten had dat in 
1848 al geleid tot speculaties omtrent een exclusief bondgenootschap tussen Thor
becke en de kathoheken34 In mil voor de vrpheid van onderwijs en godsdienst 
zouden de kathoheken de hberalen gesteund hebben Hoewel een exclusief bond
genootschap nooit is gesloten, waren de verlokkingen van de vnjheid van onder
wijs en godsdienst zelfs voor de meeste conservatieve kathoheken zo groot dat zij 
de andere hervormmgen maar voor hef hebben genomen. Tegen steun aan de hbe
ralen hebben zij zich met verzet Hooguit hebben enkelen zich afzijdig gehouden 
Hierdoor waren de speculates omtrent een bondgenootschap met helemaal uit de 
lucht gegrepen35

Doordat onder protestanten nogal wat antipapisme voorkwam, vormde elke 
pohtieke verbmtems met de kathoheken, voor wie dan ook en hoe indirect ook, 
steeds een nsico De katholieke afgevaardigden en de katholieke kiesgerechtigden 
boven de grote nvieren waren begerenswaardige bondgenoten, maar tegehjk was 
samenwerken met kathoheken spelen met vuur. De Nederlandse pohtieke ge- 
schiedems en met name de electorale kant daarvan staat voor een belangnjk deel 
m het teken van een gedung draaien rond de katholieke stemmen. Alle nagenoeg 
exclusief-protestantse pohtieke strommgen - hberalen, conservatieven en antire- 
volutionairen - hebben op hun beurt toenadermg tot de kathoheken gezocht Het 
resultaat was met altijd naar verwachting, maar steeds werd het pohtieke land- 
schap hierdoor mgnjpend gewijzigd

De eerste maal bleek dat bij de Apnlbewegmg in 1853 Dat was een protestant- 
se agitatie tegen het herstel van de bisschoppehjke hierarchic. De vnjheid van de 
katholieke kerk om haar eigen bestuur in te nchten was door de grondwet gega- 
randeerd, maar voor veel protestanten was de daadwerkehjke terugkeer van de 
bisschoppen toch een slag in het gezicht Pas nu werd duidehjk dat Nederland

33 Boogman, Random 1848,98-109, J J Dankers, ‘Thorbecke en de Armenwet van 1854, Armenzorg tussen 
staatsalvermogen en particulier imtiatief in E Jonker en M van Rossem ed, Geschtedems & Cultuur Acht- 
tien opstellen (Den Haag 1990) 119-130, De Tijd 3-6-1852
34 Boogman, Random 1848,73-74 Zie over het antipapisme in de jaren 1840 en daarna o a A A deBrum, 
Het ontstaan van de schoolstnjd Onderzoek naar de wortels van de schoolstnjd in de Noordehjke Nederlan- 
den gedurende de eerste helft van de 19de eeuw, een cultuurhistonsche stu-die (Barneveld 1985), Andre de 
Bruin, ‘Antipapisme bij protestanten m de negentiende eeuw een proeve’, in Hans Righart ed De zachte kant 
van de politick Opstellen over pohtieke cultuur (VGravenhage 1990) 69-87
35 GAM HetkeldiZr, Rond grondwetsherziemng en herstel der hierarchic De Hollandse katholieke jonge- 
ren 1847-18S2 (Hiiversum en Antwerpen 1964) 78, 88-91
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geen protestantse natie meer was Veel protestanten konden of wxlden dat met ac- 
cepteren

De protestantse toorn nchtte zich op de katholieken en op Thorbecke Het ka- 
bmet had immers het herstel van de hierarchic mets in de weg gelegd en stond bo- 
vendien naar de zm van veel protestanten op te goede voet met de katholieken 
Daarbij dachten zi] natuurhjk vooral aan de steun die de hberalen in 1848 hadden 
ontvangen In hun ogen waren de hberalen tot handlangers van Rome verworden

Onder druk van de Apnlbewegmg maar vooral door de bonding van komng 
Willem III, die nooit veel met de hberalen m het algemeen en met Thorbecke m 
het bijzonder op heeft gehad, viel het kabmet m apnl 1853. Thorbecke werd op- 
gevolgd door FA van Hall, die voor 1848 al minister was geweest Van Hall was 
een exponent van de Amsterdamse handelswereld en werd als de behoudende te- 
genspeler van Thorbecke beschouwd Een van zijn eerste daden was het ontbm- 
den van de Tweede Kamer om de hberale meerderheid te breken Nog onder de 
mdruk van de Apnlbewegmg brachten veel kiesgerechtigden hun stem nit Ver- 
scheidene hberalen slaagden er met m hun zetel te behouden Veel protestantse 
kiezers waren bhjkbaar van hun hberale voorkeur teruggekomen Of deze ver- 
schuivmg m pohtieke termen geduid mag worden, is echter de vraag Daarvoor 
moet eerst bekeken worden hoe de hberalen in 1848 aan hun meerderheid waren 
gekomen.

10 De verkiezingen van 1848

De eerste directe verkiezingen zorgden voor fhnk wat meuw bloed in de Tweede 
Kamer Van de 68 kamerleden hadden er slechts 22 eerder zittmg gehad36 Wanneer 
de oud-mmisters Van Hall en L N graaf van Randwijck meegeteld worden dan 
waren 24 kamerleden, ruim eenderde van het totaal, afkomstig mt het oude poh
tieke bestel Onder deze oud-kamerleden kwamen bovendien verschillende hbe
ralen voor als Thorbecke, L.D Storm, E W van Dam van Isselt en B Wichers Wei 
werden ook enkele conservatieven als G W Verweij Mejan herkozen, maar zij 
vormden een kleme groep

Dat in 1848 slechts een germg aantal conservatieven m de Tweede Kamer zittmg 
nam, kan aan verschillende oorzaken worden toegeschreven Dat zij tijdens de 
verkiezingen verslagen zouden zijn, is echter maar op een beperkt aantal van toe- 
passing. De meeste conservatieve kamerleden van voor 1848 namen eenvoudig 
met deel aan de verkiezingen of deden een gooi naar een zetel m de Eerste Kamer 
Slechts acht oud-kamerleden werden in 1848 door de kiezers afgewezen Hieron- 
der waren enkele conservatieven maar m het algemeen kan gesteld worden dat de 
conservatieven de hberalen m 1848 ruim baan hebben gegeven In veel distncten 
hadden de kiezers alleen maar de keus tussen vooruitstrevende kandidaten

36 Oud-kamerleden zijn degenen die zittmg hadden m 1847-1848 of eerder Niet meegeteld zijn de leden van 
de Dubbele Kamer in 1840 en 1848 en evenmm de leden van de laatste zittmg onder het oude stelsel, die van 
oktober 1848 tot februan 1849
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De overwegingen op grond waarvan veel conservatieven zich met in de verkie- 
zingen mengden, waren divers, maar ongetwpfeld zal hun teleurstelling over de 
houdmg van Willem II tijdens de grondwetsherziemng een rol hebben gespeeld 
Diens plotse ommezwaai van conservatief naar liberaal liet veel conservatieven 
ontheemd achter Hun natuurlijk veremgingspunt was ze uit handen geslagen 
Dat zal de conservatieve dadendrang bij de verkiezmgen met hebben bevorderd 37 
Verder steeg het hberale gehalte van de Tweede Kamer ook doordat de term libe- 
raal aan een sterke inflatie onderhevig was 38 Bijna alle kandidaten die aan de ver- 
kiezmgen deelnamen stelden zich achter de meuwe grondwet op en noemden 
zich liberaal

Om deze redenen kan de mtslag van de verkiezmgen van 1848 met, zoals som- 
mige auteurs wel geneigd zijn te doen, betiteld worden als een hberale overwm- 
mng 39 Zeker met als daarmee bedoeld zou worden dat de kiesgerechtigden door 
hun stemgedrag de hberale hervormmgen bevestigd zouden hebben, zoals bij- 
voorbeeld de histoncus Lodewijk Blok meent40 Ook de hoge opkomst in 1848 
kan met als een ondersteunmg van de hberalen worden gezien De relatie tussen 
opkomst en verkiezmgsstnjd was vaak nauwehjks aanwezig Zo bedroeg de op
komst in het luesdistnct Groningen 70,4% terwijl 700 van de 838 opgekomen 
kiesgerechtigden hun stem op B Wichers uitbrachten De eerstvolgende kandi- 
daat kreeg slechts 34 stemmen In Utrecht maakten van de 652 kiesgerechtigden 
er 554 de gang naar de stembus, waarvan er 532 J.K baron van Goltstein op hun 
stembnef)e hadden mgevuld Het ontbreken van een seneuze tegenkandidaat 
weerhield veel kiesgerechtigden er bhjkbaar met van om toch hun stem uit te 
brengen

11 De Aprilbeweging van 1853 en haar nasleep

De Apnlbewegmg was met alleen de eerste krachtproef voor de hberalen, maar 
ook het eerste conflict, waardoor zich bij verkiezmgen allerlei strommgen en 
groepjes profileerden Kandidaten moesten hun positie bepalen ten opzichte van 
de vraag of Nederland al dan met een m wezen protestantse natie was De agitatie 
tegen het herstel van de bisschoppehjke hierarchic bracht een aantal groepen bij- 
een die elk hun eigen beweegredenen hadden om met elkaar samen te werken. De 
belangnjkste waren de antirevolutionairen, de groot-protestanten en de conserva- 
tief-hberalen

In veel opzichten was de antirevolutionair G Groen van Pnnsterer conserva
tief 41 Zo bestreed hi) m 1850 het ontwerp voor een provmciale wet en een jaar la

37 Siep Stuurman, Wacht op onze daden Het hberahsme en de vermeuwing van de Nederlandse staat (Am
sterdam 1992)161
38 Ibidem, 160
39 Andere auteurs spreken meer algemeen over hberale verkiezmgssuccessen m 1848 zonder aan te geven of 
het electoraat in meerderheid als liberaal beschouwd moet worden Bijvoorbeeld Boogman, Random 1848,74
40 Blok, Stemmen en kiezen, 275 beschouwt de uitslag in 1848 als een verschuivmg van de politieke publie- 
ke opmie m hberale nchtmg
41 Literatuur waarop de onderstaande schets vooral gebaseerd is GJ Schutte, mr G Groen van Pnnsterer
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ter het ontwerp voor een gemeentewet omdat htj beide ontwerpen centralistisch 
vond Op kolomaal terrein sloot hi] zich meestal bi] de conservatieve opime aan 
Daarentegen huldigde Groen op het punt van het onderwijs wel een dmdehjk ei
gen standpunt Dat moest volgens hem positief-christehjk zijn In het godsdien- 
stig verdeelde Nederland kon dat alleen bereikt worden wanneer het openbaar 
onderwijs in gezmdtescholen gesphtst zou worden Daarnaast wilde Groen het 
opnchten van bijzondere scholen zo min mogehjk belemmeren De meeste con- 
servatieven waren echter met gecharmeerd van bijzondere scholen Vooral met 
wanneer deze de godsdienstige verschillen zouden benadrukken Zij wensten een 
openbare school waar alle gezmdten gebruik van zouden maken

De gennge pohtieke verschillen hadden tot gevolg dat de antirevolutionairen 
van tijd tot tijd in het conservatisme leken op te gaan. Vooral in tijden waann het 
onderwijs weimg aandacht trok of wanneer de positie van het konmgshuis of het 
protestantse karaktef van de natie op de voorgrond stond Het bestaan van een 
zelfstandige antirevolutionaire strommg in de jaren 1850 en 1860 was vooral af- 
hankehjk van Groen zelf De antirevolutionaire strommg was sterk persoonsge- 
bonden Toen bijvoorbeeld Groen rond 1860 geen kamerhd was en zich ook met 
verkiesbaar stelde, leek het met de antirevolutionairen gedaan. Noch bi) verkie- 
zmgen noch m de Tweede Kamer werd er meer veel van hen vernomen

Dat de antirevolutionaire strommg zich toch wist te handhaven, moet vooral 
worden toegeschreven aan de stnjd van Groen om het modermsme uit de Neder- 
landse Hervormde Kerk te weren Hi] wilde dat de synode, het hoogste bestuurs- 
orgaan van de hervormde kerk, nalevmg van de calvimstische leer zou afdwmgen 
De synode hield zich echter het hefst zo ver mogehjk van leerstelhge geschillen In 
de Nederlandse Hervormde Kerk bestond daarom een grote mate van leervnjheid

De stnjdbare opstellmg van Groen m de conflicten bmnen de hervormde kerk 
leverde hem en zijn geestverwanten bij de verkiezmgen nogal wat stemmen op van 
orthodoxe protestanten De antirevolutionairen vormden m de eerste plaats een 
rehgieuze strommg42 Hun identiteit kwam m de eerste jaren na 1848 met m de po- 
litieke arena tot stand maar m de stnjd bmnen de hervormde kerk en m hun ijve- 
ren voor chnstehjk onderwijs Daardoor was hun pohtieke positie nogal onzeker 
en onbestendig

In de geschiedschnjvmg over de jaren 1850 wordt vaak de term groot-protestan- 
ten gehanteerd wanneer over conservatisme wordt gesproken Daarmee wordt de 
aandacht direct gencht op de belangnjkste kenmerken van deze strommg. het be
nadrukken van de protestantse identiteit van Nederland en een antipapistische m- 
slag Protestantisme en de wording van de Nederlandse natie waren m groot- 
protestantse ogen onlosmakehjk met elkaar verbonden Voor kathoheken werd

(Goes 1977), G J Schutte, cDe ere Gods en de moderne staat Het antwoord van de Anti-Revolutionaire 
Parti) op de seculansatie en democratisenng van Nederland antithese, soeveremiteit in eigen kring en gemene 
gratie’, Radix 9(1983) 73-104, R Kmper, Zelfheeld en wereldheeld Antirevolutionairen en het hmtenland 
(Kampen 1992)
42 G J Schutte, Het calvimstisch Nederland (Utrecht 1988), Dirk Jan Wolffram, cVhegen m de zalf Orthodox- 
protestantse pnncipes en compromissen mzake armenzorg en schoolstnjd, 1850-1900’, in Dirk Jan Wolffram 
ed, Om het chnstehjk karakter der natie Confessionelen en de modermsenng van de maatschappij (Amsterdam 
1994)41-58, aldaar 55
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slechts een bescheiden plaats ingermmd Vooral ‘Rome’ moest het ontgelden want 
dat bedreigde de loyalitext van de Nederlandse katholxeken aan de staat Nogal wat 
groot-protestanten waren actxef in ‘geheime’ protestantse genootschappen die de 
matenele en immatenele belangen van protestanten probeerden te behartigen Dat 
gebeurde onder andere door het mtgeven van bladen en brochures 43 Hoewel 
groot-protestantisme en conservatisme elkaar voor een groot deel overlapten, was 
met elke aanhanger van het groot-protestants gedachtegoed conservatief of reac- 
tionair Het terugdraaien van ‘1848’ was met voor alle groot-protestanten onlos- 
makehjk verbonden met het terugdrmgen van de mvloed van Rome 

Voor veel groot-protestanten was Nederland een protestantse natie, maar zi) 
hadden daarbij het oog op een protestantisme met een algemeen karakter Het 
moest de eenheid van de natie schragen Scherpshjpenj van kathoheke en protes
tantse zpde wezen zij af Hiertoe rekenden de groot-protestanten ook het pveren 
voor bijzondere scholen De eenheid van de natie was juist gebaat bij openbaar, re- 
hgieus gemengd onderwijs Het onderwijs dat m de openbare scholen gegeven 
werd, moest voor alle gezmdten toegankehjk zpn en daarom van een algemeen 
chnstehjk gehalte zijn Een rehgieus gemengde openbare school zou de nationale 
eenheid bevorderen door onwetendheid en onverdraagzaamheid te bestnjden44 
Veel groot-protestanten waren weimg dogmatisch in rehgieuze zaken Toch zal 
menig orthodox-protestant zich door het appel aan het protestantse karakter van 
Nederland aangetrokken hebben gevoeld 

Het groot-protestantisme was nauw verwant met de Gromnger Richtmg, een 
van de toonaangevende theologische nchtmgen in de Nederlandse Hervormde 
Kerk met als inspirator P Hofstede de Groot Deze theoloog is wel getypeerd als 
ideoloog van de groot-protestantse partij 45 De Gromngers streefden ernaar dat de 
kerken tot een nationale eenheid zouden komen Het naar voren halen van dog
ma’s stond dat streven in de weg. De Gromngers wilden juist met die punten be- 
nadrukken die de onderhnge verschillen onderstreepten, zoals de behj denis Hoe
wel ook voor het kathohcisme een plaats was mgeruimd, waren de Nederlandse 
kathoheken voor de Gromngers te sterk op Rome gencht om toenadenng moge- 
hjk te maken Daarmee plaatsten ze zich immers bmten de nationale samenleving 
Het Gromnger streven had een algemeen Nederlands protestantse strekkmg Dat 
ook in Gromnger krmg geijverd werd voor de openbaar gemengde school met een 
algemeen chnstehjke strekkmg lag voor de hand 46 

De conservatief-hberalen vormden in het politick krachtenveld een midden- 
groep Overgangen bestonden er naar hberale en naar conservatieve zpde Afhan-

43 J P van den Hour, ‘P Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse bewegmg (1840-1844)’, 
Documentatiehlad voor de Nederlandse Kerkgeschiedems na 1800, {DNK) 37(1992)1-24
44 Van den Hour, ‘Hofstede de Groot’, passim, D Langedijk, De geschiedems van hetprotestants-chnstehjk 
oWerav/i (Delft 1953) 40-41,90 EH K.ossmznn, De Lage Landen 1780-1980 Twee eeuwen Nederland en 
Belgie (2 din, Amsterdam/Brussel 1986) 11780-1914, 239-240
45 Van den Hout, ‘Hofstede de Groot’, passim, Kossmann, De Lage Landen 1,239-240, Boogman, Random 
1848, 36-37
46 J Wree, De Gromnger godgeleerden De oorsprongen en de eerste penode van hun optreden (1820-1843) 
(Kampen 1984), Kossmann, De Lage Landen I, 239-240, Van den Hout, ‘Hofstede de Groot’, passim, G J 
Schutte, ‘Nederland een calvinistische natie5’ BMGN 107(1992) 690-702, aldaar 690-691, Boogman, Random 
1848, 36-37



30 II Verkiezmgen m vogelvlucht

kelijk van de vleugel waar de nadruk op wordt gelegd, zijn de conservatief-libera- 
len ook wel als moderaten - aanhangers van een moderaat maar protestants libe- 
raksme - of als gematigde conservatieven bestempeld.47 Zelf beschouwden ze zich 
als een zelfstandig deel van de grote liberale parti)48 De conservatief-liberalen 
waren loyaal aan de grondwet van 1848 Sommige wetten die door de liberalen wa- 
ren ontworpen, zoals de kieswet, vonden ze echter te radicaal. Op economisch ge- 
bied waren de conservatief-liberalen voorstander van vrijhandel Sociaal bezien 
vertegenwoordigden ze de hogere burgenj, de bankiers en vooral de Amsterdam- 
se handels- en bankierswereld. Het geografisch zwaartepunt lag in Holland en 
vooral m Amsterdam

Door bun economische opvattmgen en door him constitutionalisme kunnen de 
conservatief-liberalen als gematigde liberalen worden beschouwd Bmnen de po- 
litieke verhoudmgen van die tijd is dat echter een ongelukkige benammg wegens 
him vijandschap jegens Thorbecke Nogal wat conservatief-liberalen voelden zich 
door Thorbeckes vooraanstaande rol m 1848 gepasseerd en zip, in him ogen, 
hooghartige optreden maakte ledere toenadermg onmogehjk Hierdoor was de 
belangnjkste pohtieke tegenstellmg m de Tweede Kamer die tussen de op veel 
punten dicht bij elkaar staande liberalen en conservatief-liberalen Voor de m- 
vloedrpke redacteur van het liberale tijdschnft De Gids, J T Buys, waren deze 
omstandigheden de belangnjkste oorzaak van de pohtieke onduidehjkheid en 
verwarrmg m de eerste helft van de jaren 1860 Door het ontbreken van pnncipie- 
le tegenstellmgen tussen de numenek belangnjkste groepermgen draaide de poli- 
tieke stnjd volgens hem vooral om persoonhjke tegenstellmgen 49

De kans om Thorbecke ten val te brengen, was voor de conservatief-liberalen 
een belangnjke reden om sympathiek tegenover de Apnlbewegmg te staan. Hun 
kans kwam nadat Willem III Thorbeckes verzoek om ontslag had aanvaard Het 
daarop benoemde kabmet-Van Hall bestond vooral uit conservatief-liberalen, 
hoewel twee ministers nauwe banden hadden met de groot-protestanten 50

Toen kort na het aantreden van het meuwe kabmet de Tweede Kamer werd ont- 
bonden, werkten tijdens de verkiezmgen conservatief-liberalen, antirevolutionai- 
ren en groot-protestanten in veel distncten samen De groot-protestanten hadden 
mmiddels de beschikkmg over de m Utrecht gevestigde kiesverenigmg ‘Konmg en 
Vaderland’ Geestverwanten werd geadviseerd om overal soortgehjke verenigm- 
gen op te nchten en de verkiezmgen m protestantse zm te leiden51

De goede verstandhoudmg die bij de verkiezmgen veel zetels had opgeleverd, 
hep echter al snel enkele deuken op Van Hall weigerde namelijk om de grondwet 
in conservatieve zm te wijzigen en om op meer dan symbohsche wijze aan het

47 Respectievehjk door Kossmann, De Lage Landen 1,158-159, en Siep Stuurman, Verzuilmgy kapitahsme 
en patnarchaat Aspecten van de ontwikkehng van de moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983) 119,142 
noot 70
48 Boogman, Random 1848, 76 Zie voor conservatief-liberalen in deze en de volgende paragraaf vooral 
Boogman, Random 1848,28-30,76, Kossmann, De Lage Landen 1,233-236, Stuurman, Verzmhng, 119-122
49 J T Buys, ‘De donkere dagen voor Kersmis’ (1865) in Idem, Studien over staatskunde en staatsrecht (2 
din, Arnhem 1894-1895) I, 3-26, Verder afgekort als Stu
50 Boogman, Rowt/ow 131-133
51 Ibidem, 137
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protestantse ongenoegen over het herstel van de hierarchic tegemoet te komen 
Vooral met de antirevolutionairen verslechterden de relaties snel Aan de voor- 
avond van de algemene verkiezmgen van 1854 sprak Groen in zijn krant De Ne~ 
derlander het vermoeden mt dat Van Hall de herverkiezmg van de aftredende 
antirevolutionaire kamerleden wilde voorkomen Ook in 1856 venvachtte hij te- 
genwerking van regermgszijde 52 De groot-protestanten zeiden m oktober 1855 
het vertrouwen in het kabinet op Volgens de voorzitter van Konmg en Vaderland, 
G J Mulder, had Van Hall de Apnlbewegmg verraden De groot-protestanten 
wilden een echt protestants kabinet dat antikathohek en antihberaal zou zijn 53 

Ook de verhouding tussen antirevolutionairen en groot-protestanten was in- 
middels sterk bekoeld A1 in 1853 had Groen een bestendige verhouding als onge- 
wenst bestempeld, maar hij erkende wel het belang van voortdurende samenwer- 
kmg, in het bijzonder bij verkiezmgen 54 In 1856 wilde Groen echter met meewer- 
ken aan de plannen van Willem III en de groot-protestanten om de grondwet in 
reactionaire zm te herzien Hierdoor was er onvoldoende steun om na het aftre- 
den van Van Hall in dat jaar een kabinet te vormen dat deze plannen tot uitvoermg 
had kunnen brengen Nog geen dne jaar na de Apnlbewegmg stonden conserva- 
tief-hberalen, groot-protestanten en antirevolutionairen op zo’n slechte voet met 
elkaar dat van samenwerkmg bi) de verkiezmgen nauwehjks meer sprake kon zijn 
In 1856 beval Groen alleen nog een vijftal geestverwanten als kandidaat aan 55 56 

Intussen was de onderwijskwestie in het middelpunt van het pohtieke debat ko
men te staan Minister G C J van Reenen had in 1855 een wetsvoorstel mgediend 
dat tot felle protesten m krmgen van antirevolutionairen en groot-protestanten 
aanleidmg had gegeven Hierdoor stonden de verkiezmgen m 1856 in het teken 
van het onderwijs Nadat de formatie van een reactionair kabinet m dat jaar on- 
mogehjk was gebleken, werd op aandrmgen van de groot-protestanten J J.L van 
der Brugghen aangezocht om de onderwpskwestie op te lessen 54 

Van der Brugghen werd wehswaar met door ledereen als antirevolutionair be- 
schouwd, maar wel als icmand die nauw aan die nchtmg verwant was Tpdens zrjn 
mimsterschap bleek echter dat de verschillen veel groter waren dan verondersteld 
was Zo was Van der Brugghen meer geporteerd voor de brjzondere school dan 
voor een facultatieve sphtsmg van de openbare school zoals Groen die voorstond. 
Maar het belangnjkste verschil was ongetwpfeld dat Van der Brugghen van me- 
mng was dat de wetgever met de behoeften en de wensen van de meerderheid re- 
kenmg moest houden Dat de schoolwet die onder zpn verantwoordehjkheid tot 
stand kwam hieraan voldeed, bleek bij de emdstemmmg Vnjwel alle conservatie-

52 De Nederlander 3-6, 7-6-1854 G Groen van Prmsterer, Aan de kiezers, (8 din, Utrecht 1856) I
53 Boogman, Random 1848, 149 2ie voor G J Mulder Ronald van Raak, ‘De jobstijdmg van Gernt Jan 
Mulder Nederlands conservatisme in de negentiende eeuw’, Geschiedems van de wtjsbegeerte in Nederland 
8(1997) 45-69
54 G Groen van Prmsterer Schnftehjke nalatenschap Dr C Gerretson enDr A Goslmga ed VierdeDeel 
Bnefwisselmg Derde Deel 1848-1866 Dr HJ Smit ed Rijks Geschiedkundige Publicatien (’s-Gravenhage 
1949) nr 201,15-5-1853 Groen aan A M C van Aschvan Wijck, nr 210, 6-6-1853 Groen aan A M C van Asch 
van Wijck
55 P>oog)m2.n,Rondoml848,152-lbl,GToen.,Aandekiezers,d\ VIII
56 Boogman, Random 1848, 150-151, 160
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ven en liberalen stemden voor de wet, terwijl de tegenstemmers vooral antirevo- 
lutionairen en enkele katholieken waren

De schoolwet van 1857 was een wet waarmee vooral conservatieve en liberale 
protestanten konden leven De openbare school zou religieus gemengd zijn en het 
onderwijs zou dienstbaar zijn aan de ‘opleiding tot alle Chnstehjke en maat- 
schappelijke deugden’ Thorbeckes interpretatie van het laatste als een ‘Christen
dom boven geloofsverdeeldheid’ werd wehswaar met door tedereen gedeeld, maar 
het was wel duidehjk dat leerstelhg onderwijs met mogehjk zou zijn.

De histoncus Boogman heeft gewezen op de aanzetten rond 1856 om de grond- 
wet van 1848 in conservatieve zm te wijzigen57 Hij is van menmg dat de zaken die 
toen aan de orde waren, kerk, armenzorg en onderwijs, in brede krmg pohtieke 
emoties hadden losgemaakt Een bhk op grafiek 2 1 laat echter zien, dat er blijkens 
de opkomst bij de verkiezmgen in 1854 en 1856 nauwehjks sprake was van poh
tieke opwinding onder de kiesgerechtigden Nadat de Aprilbewegmg was verlo- 
pen, zakte de opkomst tot rond de 50% De pohtieke spanmngen tussen 1853 en 
1857 waren bhjkbaar toch vooral in Den Haag voelbaar Van overplanting naar de 
kiesdistncten en naar de bredere maar toch beperkte krmg van het pays legal was 
nauwehjks sprake

Na het aannemen van de schoolwet was de meest omstreden kwestie voorlopig 
opgelost Zowel Groen als Mulder trokken zich teleurgesteld uit de pohtiek terug 
In sommige kiesdistncten bleven kiesveremgmgen van antirevolutionaire of groot- 
protestantse smt actief, maar in de Kamer was een antirevolutionaire of groot-pro- 
testantse opime nauwehjks meer te beluisteren

Vooral de onwil van Willem III om Thorbecke opmeuw tot minister te benoe- 
men, maakte een hberaal kabinet voorlopig onmogehjk. Hierdoor waren tussen 
1857 en 1862 steeds kabmetten van conservatief-hberale signatuur aan het bewmd. 
Deze kabmetten waren ook mogehjk doordat een toenadermg tussen liberalen en 
conservatief-hberalen plaatsvond Op deze ontwikkelmg zal in hoofdstuk zes 
worden teruggekomen Hier is het voorlopig voldoende om te constateren dat po
htieke profilermg m de Tweede Kamer en daarbuiten m deze jaren zwak was Ook 
door de meenstortmg van de antirevolutionaire en groot-protestantse bewegmg 
was er nauwehjks sprake van polansatie Dat bhjkt ook duidehjk uit de lage op- 
komsten bij de verkiezmgen van 1858, 1860 en 1862 De opkomst lag dichter bij 
de 40% dan bij de 50%

12 Toenemende tegenstellingen

De jaren tussen 1866 en 1873 zijn voor de ontwikkelmg van de pohtieke verhou- 
dmgen in Nederland van groot belang geweest In deze jaren ontstonden electo- 
rale blokken die lange tijd het gezicht van de pohtiek zouden bepalen Naast de 
even snelle totstandkommg als ondergang van een conservatieve stroming traden

57 Ibidem, 170-173, 184 noot 3
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er tegelijk wezenlijke wijzigmgen op in de aard en de omvang van het liberalisme 
Verder laten deze jaren het ontstaan zien van een katholieke en een antirevolutio- 
naire strommg, althans op electoraal niveau Bp verkiezmgen kreeg de tegenstel- 
ling tussen liberalen enerzpds en antirevolutionairen en katholieken anderzpds 
een steeds centralere plaats Deze scheidslpn zou de oudere, tussen liberaal en 
conservatief en tussen protestant en katholiek, naar de achtergrond verdrmgen 

Toch zou, wat volgens katholieken en antirevolutionairen een botsmg was tus
sen gelovigen en ongelovigen, de antithese, de oudere tegenstelhngen nooit hele- 
maal kunnen uitwissen Regelmatig staken zp bp verkiezmgen de kop weer op In 
alle pohtieke strommgen lagen vooruitstrevenden en behoudenden gedung met 
elkaar overhoop Verder waren veel antirevolutionairen wantrouwend ten op- 
zichte van katholieken Het idee dat Nederland een protestantse natie was of be- 
hoorde te zpn, zorgde vaak voor een gepnkkelde reactie op, in protestantse ogen, 
aanmatigend gedrag van roomse zpde 58 Voor veel katholieken was dat op hun 
beurt reden om de antirevolutionairen ook met wantrouwen te bezien 

A1 deze tegenstelhngen hadden hun eigen strpdperk De schoolstrpd werd door 
antirevolutionairen en katholieken vooral als een botsmg tussen ‘gelovigen’ en 
‘ongelovigen’ beschouwd In de worstehng om de opvoedmg van het toekomstig 
geslacht hidden de liberalen onverkort vast aan de openbare school waar de toe- 
komstige burgers moesten leren met elkaar om te gaan Daarm paste met het be- 
nadrukken van wat de mensen van elkaar scheidde maar wel van wat hen verbond 
Katholieken en antirevolutionairen zagen daarentegen de openbare school als een 
bedreigmg omdat het geloof volgens hen buiten het klaslokaal werd gehouden. Zp 
wensten onderwijs waarm het eigen geloof een centrale plaats zou mnemen 

Katholieken en orthodoxe protestanten kenden een lange histone van onderlm- 
ge confhcten waarvan de Aprilbewegmg de meest recente was geweest Het wan
trouwen tussen katholieken en antirevolutionairen kwam bp verkiezmgen tot ui- 
tmg m weerzm om elkaars kandidaten te ondersteunen Bp katholieken was deze 
afkeer doorgaans gennger en beperkte zich vaak tot bepaalde personen Zo werd 
m 1879 de katholieke kiezers afgeraden om op jhr A F de Savornm Lohman en O 
baron van Wassenaer van Catwijck een stem uit te brengen wegens verraeend an- 
tipapisme van hun zpde 59 Onder orthodox-protestanten bestond een fhnke anti- 
kathoheke onderstroom die bp verkiezmgen geregeld aan de oppervlakte kwam 
Vooral wanneer een liberaal m de herstemmmg tegenover een katholiek stond, 
bleek protestantse loyahteit een machtige kracht 

De tegenstellmg tussen vooruitstrevend en behoudend doortrok alle stromm
gen en verlamde menig kabmet Botsmgen kwamen op allerlei terremen voor, zo- 
als op dat van de leerphcht, de dienstphcht, het belastmgstelsel en het kiesrecht. 
Tpdens de verkiezmgen m de jaren 1870 en 1880 kwamen deze onderwerpen 
meestal alleen zpdelmgs aan de orde In de meeste distncten stond steeds de strpd

58 JA Bornewasser,‘Mythical aspects of Dutch anti-catholicism m the nineteenth century’(1975), m Idem, 
Kerkehjk verleden in een wereldhjke context (Amsterdam 1989) 362-375, J A Bornewasser, cDe Nederlandse 
katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland’, TvG 95(1982)577-604
59 De Tijd 28-5-1879
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tussen confessionelen en liberalen centraal Hierdoor ontstond de paradox dat, 
terwpl bij verkiezingen de partijen steeds herkenbaarder werden, de kabmetten 
steeds machtelozer werden De onderlmge verdeeldheid van de liberalen zorgde 
ervoor dat ze bun parlementaire meerderheid bijna nooit in een krachtig kabinet 
konden omzetten Hierdoor zouden de conservatieven, die vanaf 1875 over bijna 
geen enkele zetel meer beschikten, nog regelmatig aan het bewmd komen Deze 
conservatieve kabmetten werden namelijk door de liberalen gedoogd

De opkomst bi] de verkiezingen weerspiegelt de turbulente ontwikkelingen van 
de tweede helft van de jaren 1860. Blijkens de scherpe staging in 1866 raakten de 
gemoederen met het aantreden van het conservatieve kabmet-Van Zuylen- 
Heemskerk (1866-1868) snel verhit Bmnen en buiten de Kamer ontstond een 
sterke polarisermg Via twee kamerontbmdmgen poogde het kabinet de liberale 
meerderheid te breken Dat mislukte, maar zoals uit grafiek 2 1 bhjkt, steeg de be- 
trokkenheid van de kiesgerechtigden sterk De polarisermg m deze jaren stond 
vooral m het teken van de tegenstellmg tussen hberaal en conservatief

Na het aftreden van het conservatieve kabinet m 1868 bleef de polarisermg 
voortbestaan De liberalen stonden tegenover een antihberale coahtie van conser
vatieven, antirevolutionairen en katholieken Deze electorale coahtie was emd 
1867 tot stand gekomen na de toezeggmg van het conservatieve kabinet om de 
schoolwet te herzien Minister van Bmnenlandse Zaken, J Heemskerk Azn, 
diende m apnl 1868 nog een wetsontwerp in, maar dat kon door de val van het ka- 
bmet met meer m behandehng worden genomen.60

Door de conservatieve toezeggmgen mzake de onderwijswet was de school- 
kwestie weer actueel geworden De gevolgen daarvan bleken bij de algemene ver- 
kiezmgen van 1869 Veel protestantse conservatieven gaven hun stem nu aan libe
rale kandidaten De conservatieven hadden zich m de ogen van deze schoolwetli- 
beralen gecompromitteerd door hun tegemoetkomende houdmg De liberalen 
daarentegen wezen elke herzienmg van de schoolwet beslist af.

Zoals de liberalen al m 1853 hadden ondervonden, was electorale samenwerkmg 
met of steun van katholieken een nskante zaak In 1869 was dat zelfs nog nskan- 
ter door het onderwijsmandement dat de bisschoppen een jaar eerder hadden ge- 
pubhceerd In dit mandement sprak het episcopaat zich onomwonden voor bij- 
zonder onderwijs uit en noemde het de openbare school bij gebrek aan bijzonde- 
re scholen een droevige noodzakehjkheid Verder betoonden veel katholieken 
zich steeds ultramontaanser Hierdoor stond voor veel protestantse conservatie
ven samenwerkmg met aan Rome loyale katholieken gehjk aan verloochenmg van 
het vaderland De conservatieve strommg takelde hierdoor snel af Al halverwege 
de jaren 1870 waren de enkele conservatieve kamerleden die zich nog hadden we- 
ten te handhaven geheel afhankelijk van katholieke stemmen Wat rond 1870 
plaatsvond, lijkt sterk op de Apnlbewegmg Alleen waren de rollen verwisseld. 
De liberalen waren nu de verdedigers van het (protestantse) vaderland, terwijl de 
conservatieven handlangers van ‘Rome’ waren geworden

60 Rondejong, 'Conservatieven en katholieken tijdens het kabmet-Van Zuylen-Heemskerk, 1866-18685, in 
Jaarhoek Kathohek Documentatie Centrum 1995 (Nijmegen 1996) 7-26
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Hoewel antirevolutionairen en katholieken overtuigd waren van het belang van 
bijzonder onderwijs en de schoolstnjd centraal stond brj de verkiezmgen na 1868, 
bleef het wederzijds wantrouwen samenwerkmg in de weg staan Pas langzaam 
zou hier verandermg in komen Eerst aan katholieke kant Incidenteel waren eer- 
der al conservatieve antirevolutionairen door De Tt]d aanbevolen, maar m 1875 
werd de steven gewend Bij de algemene verkiezmgen in dat jaar werden meer dan 
tien antirevolutionaire kandidaten ondersteund, terwijl in 1873 nog elke antirevo- 
lutionaire kandidaat afgewezen was

Omgekeerd zou het nog een tiental jaren duren alvorens de antirevolutionairen 
katholieke kandidaten zouden aanbevelen Aanvankehjk werd in De Standaard 
helemaal met verheugd gereageerd op de katholieke steun In de aanloop naar de 
algemene verkiezmgen van 1877 werd de katholieken gevraagd geen enkele stem 
op een antirevolutionair uit te brengen De eigen achterban werd geadviseerd ‘Te 
doen wat doenhjk is om de Roomschen kiezer te bewegen, dat hi] den man uwer 
keuze met kieze’61

Door de polarisermg vanaf het emde van de jaren 1860 traden er bp de verkie
zmgen steeds minder kandidaten op die zich met achter een van de vier pohtieke 
strommgen hadden geschaard Het werd steeds moeilpker om anders dan als hbe- 
raal, conservatief, antirevolutionair of kathohek gekozen te worden Ook werden 
steeds meer kandidaten door pohtieke partijen aanbevolen De opnchtmg m 1879 
van de Antirevolutionaire Parti) werd m 1885 gevolgd door die van de Liberale 
Ume Het label waarvan kandidaten werden voorzien, sloeg echter meer op het 
vaandel waaronder ze aan de kiesgerechtigden werden gepresenteerd dan op hun 
gedrag m de Kamer

De steeds scherpere scheidshjnen maken het mogehjk om de sterkte van de po- 
htieke strommgen m de Tweede Kamer te bepalen In tabel 2 2 zijn deze voor de 
periode 1868-1887 weergegeven Katholieke hberalen zijn de kamerleden die m 
1868 tegen het conservatieve kabmet-Yan Zuylen-Heemskerk gekant waren en 
zich met achter het onderwijsmandement schaarden Zi] werden meestal aanbevo
len door het Algemeen Handehblad Voor conservatieve katholieken geldt het 
omgekeerde Zi) onderschreven wel het onderwijsmandement en werden door De 
Ti]d aanbevolen De mengvorm tussen conservatieven en antirevolutionairen is 
minder eenduidig te bepalen Het betreft kamerleden die door zowel conservatie
ven als antirevolutionairen werden aanbevolen

Uit de tabel bhjkt allereerst een sterke groei van het aantal protestantse hberalen, 
van 32 naar 44 tussen 1868 en 1871 Als spiegelbeeld hiervan zien we het verhes dat 
de protestantse conservatieven leden Hun zeteltal zakte van 23 m 1868 naar 15 m 
1871 Terwijl de hberalen hun wmst tot m de jaren 1880 wisten vast te houden, 
kwam er aan de conservatieve neergang geen emde In 1877 waren er nog maar zes 
conservatieve kamerleden over, m 1884 nog dne enm 1887 geen enkele meer

61 De Standaard 1-5-1877, 8-5-1877
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Tabel 2 2 Samenstelhng Tweede Kamer 1868-1887

Lib Kat
lib

Tot Con AR
con

AR Kat
con

Tot Tot

1868 32 6 38 23 4 1 9 37 75
1869 40 6 46 18 5 1 10 34 80
1871 44 2 46 15 4 1 14 34 80
1873 42 0 42 14 4 4 16 38 80
1875 43 0 43 9 1 11 16 37 80
1877 49 0 49 6 1 8 16 31 80
1879 51 0 51 6 0 12 17 35 86
1881 49 0 49 5 0 15 17 37 86
1883 45 0 45 4 0 19

O
O 41 86

1884 42 0 42'- 3 0 23 18 44 86
1886 47 0 47 1 0 19 19 39 86
1887 47 0 47 0 0 20 19 39 86
' Na de kamerontbmdmg van 1884 ontstond er een niet-liberale kamermeerderheid Door de vervangmg m 
1885 van een conservatief door een liberaal zou geen van beide kanten de meerderheid hebben

De antirevolutionairen zagen pas na 1871 en vooral na 1873 hun aantal kamer- 
leden sterk stijgen Dat had te maken met de mmge verstrengeling met het conser- 
vatisme waardoor pas laat een zelfstandige strommg ontstond Pas vanaf het mid
den van de jaren 1870 zou de antirevolutionaire strommg echt van de grond ko- 
men Een grote impuls ontvmg de antirevolutionaire partijvormmg m 1878 van de 
strpd tegen de schoolwet-Kappeyne Deze hberale schoolwet bracht het bijzon- 
der onderwps m een nadehge concurrentiepositie tegenover het openbaar onder- 
wijs Het volkspetitionnement dat door de antirevolutionairen tegen de school- 
wet werd georgamseerd, verschafte de antirevolutionairen meuw elan en een or- 
gamsatonsche mfrastructuur waarop bi] de opnchtmg van de ARP verder kon 
worden gebouwd 62 Een belangrpk deel van de zetelwmst was aan deze ontwikke- 
hngen toe te schrpven, maar belangnjker was de toenemende kathoheke steun 
Het grootste deel van de wmst moet aan deze kathoheke stemmen worden toege- 
schreven

Het meest opmerkehjke aan de groei van het aantal antirevolutionaire kamerle- 
den betreft de fasermg Pas na de grote verschuivmgen tussen protestantse hbera- 
len en conservatieven begonnen de antirevolutionairen zetels te wmnen Waar- 
schijnhjk verloren de conservatieven eerst een groot deel van hun kiezers aan de 
hberalen en pas daarna aan de antirevolutionairen Het hjkt daarom zo te zijn dat 
de antirevolutionairen pas als laatste van de mgnjpende verandermgen rond 1870 
hebben geprofiteerd

Bij de kathoheken lagen de zaken anders Door de duidehjke scheidmg tussen 
kathoheke en met-kathoheke distncten was er steeds een stabiel aantal kathoheke 
kamerleden Aanvankehjk waren zij verdeeld m liberaal en conservatief georien- 
teerde kamerleden Na het onderwrjsmandement van 1868 hep het aantal liberaal

62 R Kmper, Herenmmteri] Vermeuwmg en soaaal conflict in de antirevolutionaire heweging 1871-1894 
(Leiden 1994) 42-44 Zie bijvoorbeeld De Standaard 29-6-1875 en 31-7-1875 waann gesteld werd dat de anti
revolutionairen waarschijnhjk alleen het district Amersfoort op eigen kracht zouden kunnen wmnen
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geonenteerde katholieke kamerleden snel terug Kandidaten die zich met achter 
het mandement opstelden en daarmee achter de kerk hadden geen schijn van kans 
meet gekozen te worden

De opkomst lag tussen 1866 en 1875 bedmdend hoger dan m de voorafgaande 
jaren en, zij het minder opvallend, de jaren daarna De ingnjpende verandermgen 
hadden veel kiesgerechtigden naar de stembus gelokt In veel distncten werden de 
krachtsverhoudmgen opmeuw bepaald Dat de opkomst na 1875 daalde, wijst 
daarom met op een afnemende belangstellmg Rond 1875 waren de meuwe ver- 
houdmgen min of meer uitgeknstalhseerd en was het duidehjk welke distncten 
vast in handen waren van de ene of de andere strommg en welke distncten om- 
streden bleven In de laatste concentreerde zich de verkiezmgsstnjd, terwijl in de 
andere distncten de opkomst daalde

De stpgmg van de opkomst vanaf 1883 is aan een tweetal verwante oorzaken toe 
te schnjven Allereerst brak rond 1880 langzaam het besef door dat de hberalen 
ook bmnen het vigerend kiesstelsel met zijn beperkte electoraat en kieswetgeo- 
grafie kwetsbaar waren In 1884 waren de hberalen zelfs gedurende korte tpd de 
meerderheid kwijt Deze wetenschap zal kathoheken en antirevolutionairen ertoe 
gezet hebben om meer activiteiten te ontplooien Ook in distncten waar zij zich 
tot dan toe kansloos achtten

Een andere oorzaak van de stijgmg van de opkomst m distncten waar een stro- 
ming overheerste, was de betekems die aan een hoge opkomst van de achterban 
werd gehecht Niet meer alleen het resultaat werd belangnjk geacht, maar ook de 
mogelpkheid om door een relatief hoog stemmental getuigems van de eigen aan- 
wezigheid te geven Deze opvatting hing samen met een veranderde bonding ten 
opzichte van de kiezers Deze kwestie komt later m dit boek opmeuw aan de orde

13 Herstemmingen en kandidaten

Nadat in vogelvlucht de Nederlandse pohtieke geschiedems en het verloop van de 
opkomst de revue zijn gepasseerd, kunnen enkele andere aspecten van verkiezm- 
gen besproken worden Dat zijn achtereenvolgens de opkomst tijdens een twee- 
de ronde, het aantal kandidaten dat aan verkiezingen deelnam en het aantal ka
merleden dat bij algemene verkiezingen zijn zetel verloor 

In grafiek 2 2 is de opkomst tijdens de tweede ronde van de algemene verkiezin
gen weergegeven Voor het overgrote deel betreft het hier herstemmingen maar 
een klem deel heeft betrekkmg op meuwe vnje verkiezingen doordat een of beide 
kandidaten voor de herstemmmg een benoemmg m een ander district had aange- 
nomen Deze vnje ronde werd vaak op dezelfde dag als de herstemmingen gehou- 
den of vlak daarna. In de grafiek is ook de opkomst m heel Nederland tijdens de 
eerste ronde opgenomen evenals de gemiddelde opkomst tijdens de eerste ronde 
m die distncten waar later een tweede ronde zou plaatsvmden 

Uit de grafiek bhjkt dat na 1873 de gemiddelde opkomst tijdens de eerste ronde 
m distncten waar een tweede ronde zou plaatsvmden beduidend hoger lag dan de 
gemiddelde opkomst in het land als geheel Bhjkbaar werd de electorale stnjd tus-
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Grafiek 2 2 Opkomst tweede ronde 1850-1887

4— Nederland - -»- -1 e ronde - ■*- 2e ronde

sen liberalen en confessionelen in een beperkt aantal distncten mtgevochten In 
deze distncten liepen de krachtsverhoudmgen met ver mteen Hier lag de sleutel 
tot een liberale of confessionele kamermeerderheid

Y66r 1873 is het beeld minder eendmdig Aanvankelijk waren de verschillen ge- 
nng Een tweede ronde lokte nauwelijks meer kiesgerechtigden naar de stembus 
dan een eerste ronde Waarscbijnlijk lag de oorzaak hiervan in de hoge opkomsten 
tijdens de eerste ronde in 1848 en 1850 Toen na 1853 de opkomst tijdens de eerste 
ronde begon te dalen, ontstond een germg maar waarneembaar verschil tussen 
distncten met en distncten zonder een tweede ronde. De opkomst tijdens een 
tweede ronde kwam bovendien dmdelijk hoger te liggen dan tijdens de eerste ron
de In de tweede helft van de jaren 1860 verdween dit verschijnsel weer Waar- 
schijnlijk lag dit opmeuw aan de relatief hoge opkomst tijdens de eerste ronde

De kieswet kende officieel geen kandidaten ledere kiezer kon een stem mtbren- 
gen op de persoon van zijn keuze Een hoge mate van stemmenversnippenng kon 
hiervan het gevolg zijn Elke variatie m de mitialen of in de spelling van de fami- 
henaam kon door het stembureau als een afzonderhjke persoon worden aange- 
merkt In de praktijk werd al snel over kandidaten en kandidaturen gesproken 
Deze ontwikkehng werd rond 1870 m de rechtspraak overgenomen Variatie m 
spelling of onvolledige namen werden steeds vaker genegeerd wanneer het om een 
algemeen bekende kandidaat handelde Hierdoor daalde het aantal personen dat 
m de uitslag voorkwam drastisch

Doordat kandidaten officieel met bestonden, moet een cntermm ontwikkeld 
worden om een grens vast te stellen tussen personen die weloverwogen aan ver-
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kxezingen deelnamen en personen die toevallig in de uitslag voorkwamen Verder 
is het nuttig een onderscheid te maken tussen kandidaturen die de grens van een 
gemeente met overschreden en kandidaturen die distnctsomspannend waren 
Uitemdelijk is er in dit boek voor gekozen om alleen personen die 1 % of meer van 
de uitgebrachte stemmen op zich verzamelden als kandidaat te beschouwen Per
sonen die tussen 1% en 10% van de uitgebrachte stemmen op zich verzamelden, 
worden als ‘kleme’ kandidaten beschouwd en personen die 10% of meer behaal- 
den als ‘grote’ ‘Klein’ en ‘groot’ doen misschien wat overdreven neutraal aan, 
maar dat heeft een praktische reden Kandidaten met weimg stemmen waren lang 
met altrjd lokale kandidaten Vooral Groen van Pnnsterer vergaarde m de jaren 
1850 regelmatig kleme aantallen stemmen in diverse distncten In de jaren 1870 en 
1880 probeerde zijn opvolger A Kuyper in elk district een antirevolutionair aan 
de verkiezingen te laten deelnemen om de aanhang te peilen Deze ‘telkandidaten’ 
bleven geregeld beneden de 10%

Grafiek 2 3 toont de ontwikkelmg van het aantal ‘kleme’ en ‘grote’ kandidaten 
Aangezien met tijdens elke algemene verkiezmg hetzelfde aantal zetels op het spel 
stond, is de ontwikkelmg door middel van het gemiddeld aantal kandidaten per 
zetel weergegeven Het aantal kandidaten dat aan verkiezingen deelnam, zegt nog 
weimg over de mate van pohtieke strijd of het aantal strommgen Immers juist bij 
een distnctenstelsel kon electorale samenwerkmg een aantrekkehjke optie zijn 
Op voorhand kan alleen gesteld worden dat wanneer het gemiddeld aantal kandi
daten per zetel beneden de twee daalde, er een behoorhjk aantal kamerleden moet 
zijn geweest dat zonder tegenkandidaat gekozen werd 

Uit de grafiek bhjkt dat het aantal ‘kleme’ kandidaten snel daalde A1 halverwe- 
ge de jaren 1850 werd een niveau bereikt dat tot ver m de jaren 1870 gehandhaafd 
bleef Bhjkbaar was het veel kiezers snel dmdehjk geworden dat een stem op de bur- 
gemeester of een andere lokale bekendheid weimg zoden aan de dijk zette Voor- 
dat kiesverenigmgen een wijdverspreid verschijnsel waren geworden, beperkten de 
meeste kiezers hun keuze bhjkbaar al tot de seneuze of kansnjke kandidaten 

De meuwe dahng die m de jaren 1870 op trad bij de ‘kleme’ kandidaten was het 
gevolg van het ontstaan van dmdehjk herkenbare pohtieke strommgen Lokale of 
regionale kandidaten konden steeds moeihjker opboksen tegen de kandidaten van 
de gevestigde pohtieke strommgen en verdwenen verder uit beeld 

De ontwikkelmg van het aantal ‘grote’ kandidaten laat minder duidehjke patro- 
nen zien Wei wordt het beeld van pohtieke luwte rond 1860, dat eerder ook al uit 
de lage opkomsten was afgeleid, bevestigd In 1854, 1858 en 1860 lag het gemid
deld aantal kandidaten per zetel beneden de twee Het hoge niveau tussen 1864 en 
1873 is toe te schnjven aan het kortstondig bestaan van een politick vierstromen- 
land In deze jaren namen naast hberalen en conservatieven ook regelmatig antire- 
volutionairen en katholieken aan de verkiezingen deel. De conservatieve onder- 
gang komt tot mtdrukkmg m het dalend aantal kandidaten na 1873. Ook de toe- 
nemende ondersteunmg van antirevolutionaire kandidaten door het kathoheke 
electoraat leidde tot een dalend aantal kandidaten 

Het aantal aftredende kamerleden die tijdens algemene verkiezingen hun zetel 
verloren, is een aardige graadmeter voor de mate van pohtieke strijd Dit aantal is
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Graftek 2 3 Gemiddeldaantal kandidatenper zetel 1850-1887
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in grafiek 2.4 uitgedrukt als percentage van het totaal aantal aftredende kamerleden 
dat herkiesbaar was Direct valt op welke slachting, voor Nederlandse begrippen 
althans, de Apnlbewegmg aannchtte Liefst 23 van de 68 aftredende kamerleden 
verloren bun zetel Degenen die zich met herkiesbaar stelden, zijn hierbij met mee- 
gerekend 63

Opmerkelijk is het relatief grote aantal kamerleden die hun zetel in 1850 verlo
ren Een van de belangnjkste oorzaken hiervan was de ingrijpende tabelherzie- 
nmg m dat jaar. De enkelvoudige kiesdistncten mt 1848 waren bijna allemaal ver- 
vangen door meervoudige Sommige distncten mt 1848 waren noch m geografisch 
noch m godsdienstig opzicht in de nieuwe distncten terug te vmden Verschillen- 
de kamerleden raakten hierdoor contheemd’. Zij moesten of een kansloze stnjd 
aangaan in wat er nog van hun oude district resteerde of uitwijken naar een ander 
district. De meesten zouden noch in het een noch m het ander slagen

Uit de grafiek bhjkt opmeuw hoezeer de Apnlbewegmg een incident was De 
opwmding kreeg geen vervolg tijdens de daarop volgende verkiezmgen Het rela
tief hoge percentage uit 1854 is toe te schnjven aan hberalen die hun zetel weer te
rug wisten te wmnen. Eveneens zijn de wemig gepolanseerde verkiezmgen uit de 
Jaren tussen 1858 en 1864 makkehjk te herkennen Slechts een enkel aftredend ka- 
merhd verloor m deze jaren zijn zetel. In 1858 werd zelfs ledereen herkozen

De kamerontbmdmgen m 1866 en 1868 luidden een penode m waarm het met

63 Dat is uiteraard met voor elke aftredend kamerlid na te gaan Als cntenum is daarvoor de 10% grens ge- 
hanteerd De achterliggende gedachte daarvan is dat, wanneer een aftredend kamerlid seneus werk maakte van 
zijn herkiezmg, hij altijd wel meer dan 10% van de uitgebrachte stemmen zou behalen
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Grafiek 2 4 Kamerleden verslagen ti]dens de algemene verkieztngen
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de betrekkelijke rust uit de voorgaande jaren gedaan was Het aantal kamerleden 
die hun zetel verloren, steeg tot tussen de 10% en 20% Dit sluxt aan bij de hier- 
boven genoemde mdicaties dat de penode 1866-1875 er een was van polansermg, 
maar ook een waarm de politieke verhoudmgen aan grote verandermgen onder- 
hevig waren. De dalmg na 1875 past bxj de eerdere constatermg dat de electorale 
stnjd tussen liberalen en confessionelen in toenemende mate m een beperkt aantal 
distncten uitgevochten werd Alvorens uit deze algemene kenmerken conclusies 
te trekken, is het mteressant om te bezien in hoeverre m bepaalde regio’s afwij- 
kmgen van het algemene patroon voorkwamen Om dit te bepalen wordt de re
gionale verscheidenheid m opkomstpatronen bekeken

14 Regionale verscheidenheid in opkomstpatronen

Op basis van de gangbare opvattmg dat de onentatie van de meeste Nederlanders, 
zeker m de jaren 1850 en 1860, vooral op de eigen gemeente of streek gencht was, 
zou een grote vanatie in opkomstpatronen m de verschillende delen van Neder
land te verwachten zijn. Kamerleden zouden in Den Haag vooral de belangen be- 
hartigd hebben van het district waardoor ze afgevaardigd waren 64 In deze visie zou 
het politick leven m een district naar bmnen zijn gencht Lokale en regionale the- 
ma’s bepaalden de uitkomst van verkiezmgen. Aansluitmg bij nationale issues of

64 Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 152-153, Van den Berg, De toegang tot het Btn- 
nenhof, 27, 80-82, 88-89
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Grafiek 2 5 Opkomst 1850-1887, eerste ronde

scheidslijnen zou weirug zijn voorgekomen, een enkele uitzondermg als de April- 
bewegmg daargelaten Pas met de opkomst van moderne partijen rond 1880 zou de 
onentatie van kiezer en afgevaardigde meet naar nationale tegenstellmgen en 
scheidslijnen verschuiven Hieronder zal worden nagegaan m hoeverre er mder- 
daad grote regionale afwijkingen van het landelijk opkomstpatroon voorkwamen 

De herziemngen van de kiestabel maken het onmogehjk om de opkomst m een aan- 
tal af gebakende regie’s te bestuderen De grenzen van de kiesdistncten werden steeds 
opmeuw vastgesteld en soms werden er meuwe distncten toegevoegd Elk district 
apart behandelems echter ondoenhjk Om die reden zijn de kiesdistncten in een ne- 
gental groepen verdeeld De mdelmg is afhankehjk van de geografische hggmg, de 
godsdienstige samenstelhng van de bevolking en de mate van verstedehjkmg Zo zijn 
de stadsdistncten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij elkaar gevoegd65 

In grafiek 2 5 is de opkomst in Groningen en Drenthe en in de kathoheke dis- 
tncten samen met de gemiddelde opkomst in Nederland opgenomen Het valt op 
dat de opkomst in de kathoheke distncten tot 1873 nagenoeg gehjk was aan die in 
heel Nederland De godsdienstige homogemteit van Noord-Brabant en Limburg

65 De samenstelling van de groepen is als volgt
1 Gronmgen-Drenthe Groningen, Zmdhorn, Appingedam, Winschoten, Assen,
2 Katholiek Nijmegen, Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Roermond, Boxmeer, Den Bosch,
3 Noord-Holland Hoorn, Alkrnaar, Haarlem,
4 Stadsdistncten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
5 Friesland Leeuwarden, Sneek, Dokkum,
6 Oost-Nederland Steenwijk, Zwolle, Almelo, Deventer, Zutphen, Arnhem,
7 West-Nederland Haarlemmermeer, Leiden, Gouda, Delft, Bridle, Dordrecht, Gonnchem, Zevenbergen,
8 Midden-Nederland Tiel, Amersfoort, Utrecht, Hilversum,
9 Zeeland Middelburg, Goes, Zienkzee
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Grafiek 2 6 Opkomst 1850-1887, eerste ronde
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had blijkbaar geen mvloed op deelname aan de verkiezmgen Daarna zakte de op- 
komst snel doordat de conservatieve katholieken een zodamg overheersende po- 
sitie wisten op te bouwen dat politick andersdenkenden geen kandidaten meet 
naar voren schoven

De provmcie Groningen werd gedurende de gehele penode 1848-1887 door li- 
beralen vertegenwoordigd Drenthe vaardigde aanvankelijk gematigde conserva- 
tieven af, maar na 1868 alleen nog liberalen Het aantal katholieken was in beide 
provmcies margmaal Wei waren er belangrpke orthodox-protestantse mmderhe- 
den maar deze hadden weimg kans op succes De liberalen dommeerden en dat 
kwam dmdehjk tot uitdrukkmg in de lage opkomst Opmerkehjk is dat de op- 
komst, zij het op een lager niveau, dezelfde fluctuaties laat zien als de landehjke op
komst De Apnlbewegmg, de kamerontbmdmgen van 1866 en 1868 en de stijgen- 
de opkomstenm dejaren 1880 gmgen ook aan Groningen en Drenthe met voorbij

Grafiek 2 6 laat de stadsdistncten en de districten in Noord-Holland zien. De 
lage opkomst valt direct in het oog. Alleen in tijden van pohtieke spanning, 1853 
en 1866-1868, was de opkomst ongeveer gehjk aan de landehjke Vooral in de ja- 
ren 1870 en het begin van de jaren 1880 bleef de opkomst sterk daarbij achter. 
Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen Net als in Groningen en Drenthe do- 
mmeerden de liberalen vanaf het midden van de jaren 1870 het politick leven in 
deze districten Hierdoor nam de ammo bi) de pohtieke tegenstanders om de 
krachten te meten sterk af Daarnaast heten m de Noord-Hollandse districten de 
grote kathoheke minderheden het regelmatig afweten Dit verschijnsel komt later 
nog ter sprake Het gevolg was dat de liberalen vnj baan kregen, omdat de pohtie
ke betekenis van het orthodox-protestantisme in deze streken margmaal was.
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Grafiek 2 7 Opkomst 1850-1887, eerste ronde

■#—Nederland - -»- - Friesland Cost - Nederland

De opkomst in de Friese districten en de distncten in Oost-Nederland is in gra
fiek 2 7 weergegeven De opkomst in de laatste groep lagalmdejaren 1850 en 1860 
op een relatief hoog niveau Hier was vooral het district Almelo debet aan waar een 
grote katholieke mmderheid, schommelend tussen de 40-50%, de gemoederen 
steeds levendig hield Opmerkelijk is verder de scherpe stijgmg m de jaren 1880 
Een opkomst boven de 90% was met ongewoon Grote liberale, antirevolutionai- 
re en katholieke mmderheden zorgden ervoor dat de uitslag van de verkiezmgen 
moeilijk te voorspellen was. Het hmg soms van enkele stemmen af Mobilisermg 
van de achterban was daarom van groot belang.

In de Friese kiesdistncten is m grote lijnen hetzelfde te constateren, zi] het dat 
de opkomst m de jaren 1850 en 1860 met boven de landehjke opkomst lag, maar 
daar ongeveer gelijk aan was Vanaf de jaren 1870 steeg de opkomst duidelijk De 
electorale stnjd hep vooral tussen orthodoxe en liberale protestanten Kathohe- 
ken vormden m Friesland een kleme mmderheid. Friesland en Oost-Nederland 
waren twee gebieden waar vanaf 1870 de electorale stnjd tussen liberalen en con- 
fessionelen beslecht werd.

De opkomst m de distncten in West-Nederland en Midden-Nederland is m gra
fiek 2 8 opgenomen De opkomst m deze gebieden hep bijna gelijk aan de lande- 
lijke. Vanaf de jaren 1870 begonnen beide cijferreeksen hcht uiteen te lopen

Veel distncten m West- en Midden-Nederland telden grote mmderheden. Toch 
bereikte de opkomst met het niveau van Friesland of Oost-Nederland Een van de 
oorzaken hiervan is dat m beide regie’s enkele distncten voorkwamen die gedo- 
mmeerd werden door een enkele strommg Dat had een negatief effect op de ge- 
middelde opkomst m de hele regio In West-Nederland waren dat onder andere
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Grafiek 2 8 Opkomst 1850-1887, eerste ronde

Bridle (liberaal) en Gormchem (antirevolutionair) In Midden-Nederland was dat 
Amersfoort (antirevolutionair) Wanneer dergelijke distncten buiten beschou- 
wing zouden worden gelaten dan zou ook in deze streken een flmke stijgmg van 
de opkomst vanaf 1875 geconstateerd kunnen worden 

De opkomst in Zeeland tenslotte is in grafiek 2 9 weergegeven De opkomst in 
deze provmcie lag meestal boven het landelijk niveau Het verschil nam in de 
tweede helft van de jaren 1870 nog lets toe Ook hier bleek geen van de stromm- 
gen een meerderheid onder het electoraat achter zich te kunnen krijgen, waardoor 
mobilisenng van de achterban bi) elke verkiezmg geboden was 

De opkomstpatronen in de verschillende regie’s laten een opmerkelijke over- 
eenkomst zien Hoewel de opkomst hoger of lager kon hggen dan de gemiddelde 
opkomst in heel Nederland hepen ze wel parallel aan die gemiddelde opkomst 
Van sterk mteenlopende patronen was geen sprake. De Apnlbewegmg, de pohtie- 
ke wmdstilte rond 1860 en de kamerontbmdmgen van 1866 en 1868 leidden over- 
al tot overeenkomstige stijgmgen of dalmgen Pas vanaf ongeveer 1875 begonnen 
de opkomstpatronen uiteen te lopen. Tegenover dalmgen m de kathoheke distnc- 
ten en de stadsdistncten stonden stijgmgen in Friesland en Oost-Nederland 

Wijzen de grote overeenkomsten tussen de opkomstpatronen m de verschillende 
delen van Nederland nu op een grote mate van nationale onentatie onder kiezers en 
kandidaten? Hoewel deze mterpretatie met zonder meer terzijde kan worden ge- 
schoven, is zij toch wemig aannemehjk66 Bij het doortrekken ervan naar de jaren na

66 J J Huizinga en M Schroor hebben op basis hiervan voor het Friesland van de jaren 1850 en 1860 wel 
deze conclusie getrokken JJ Huizinga, cDe stem van het Noorden in Den Haag, 1848-1918’, in K vanBer-
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Grafiek 2 9 Opkomst 1850-1887, eerste ronde

1870 zou zich immers de paradox voordoen dat met de opkomst van moderne po- 
litieke verhoudmgen de natxonale onentatie zou zijn afgenomen Een andere verklanng 
van de relatie tussen opkomstpatronen en de mate van nationale onentatie verdient 
daarom de voorkeur De toenemende regionale verschillen wijzen juist op een groei- 
ende nationale onentatie Naarmate de kiezers zich meer identificeerden met de ‘na
tionale’ nchtmgen van antirevolutionairen, katholieken of liberalen werd het steeds 
duidelijker in welke distncten het de moeite waard was de achterban te mobiliseren 
en in welke met Zo bezien, wijst de gelijkmatigheid van de opkomstpatronen in de 
jaren 1850 en 1860 dus juist op een relatief germge nationale onentatie De krachts- 
verhoudmgen waren onduidelijk en moesten telkens opmeuw vastgesteld worden 
In elk district werden de kiesgerechtigden bij politieke beroenng gemobiliseerd

Verschillende malen is m dit hoofdstuk naar voren gekomen dat de jaren tussen 
1866 en 1873 in memg opzicht een cruciale penode vormden De opkomst, de re
gionale opkomstpatronen en de ontwikkelmg van het verschijnsel kandidaat hjken 
erop te wijzen dat m deze jaren de verkiezingen wezenhjk van karakter verander- 
den Alvorens echter nader op deze penode m te gaan, is het van belang eerst te be
zien op welke wijze met verkiezingen werd omgegaan. Hoe kwam een kandida- 
tuur tot stand, hoe werden kiesgerechtigden benaderd en waren aan verkiezingen 
nog andere dimensies te onderscheiden dan alleen een politicked Dit zijn enkele 
van de vragen die in de volgende dne hoofdstukken aan de orde zullen komen

kel e a ed Nederland en hetNoorden (Assen en Maastricht 1991) 135-151, M Schroor, ‘Van ‘couleur regio
nale’ naar ‘couleur politique’ De parlementaire kaart van Noord-Nederland 1850-1917’, in J N H Elene e a 
ed , Noorderhcht Benchten uit hetverleden van Noord-Nederland (Groningen 1988) 181-222
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pastoors en predikanten 

In 1873 werd A baron Schimmelpenmnck van der Oye tot kamerhd voor Deven
ter gekozen ZiJn kandidatuur was ondersteund door het Anti-Schoolwet Ver
bond en De Standaard Schimmelpennmcks overwmnmg sloeg een bres m het h
berale bolwerk De doorbraak zou echter met bhJvend ZiJn, want vier par later 
werd de baron verslagen door de hberaal A. van Delden 

Het succes van Schimmelpennmck was onder andere te danken aan de mvloed
nJke positie van ZiJn famihe m het distnct ZiJn vader was tot ziJn ontslag door 
Thorbecke m 1852 gouverneur en Commissans des Komngs m Gelderland ge
weest en daarna van 1853 tot 1860 conservatief kamerhd voor Zutphen In de ge
meente Voorst lag het famihebezit, bmtenplaats De Poll 

De famihemvloed werd versterkt door de steun van de bevnende conservatief 
R J graaf Schimmelpenmnck van NiJenhrns De graaf beschikte over veel mvloed 
m Diepenveen waar ZiJn landhms NiJenhrns was gelegen en m Markelo waar de 
predikant als ZiJn verkiezmgsagent optrad. Bovendien had hiJ als mmister van Fi
nancien tussen 1866 en 1868 de nodige, vooral kathoheke, contacten opgebouwd 

Om optimaal gebrmk te kunnen maken van dit omvangnJke netwerk was het 
volgens graaf Schimmelpennmck noodzakehJk dat baron Schimmelpennmck zich 
met als kuypenaan zou voordoen De predikant te Markelo was verzocht de ba
ron aan te bevelen als behorend tot de orthodoxe nchtmg, ant1revolut10nair maar 
met behorend tot de partiJ van De Standaard Kortom als een onafhankehJk man 1 

In 1877 bleek het netwerk met voldoende om Schimmelpennmck van der Oye 
te doen herkiezen ZiJn broer had ziJn rnterste best gedaan en diverse predikanten 
weten over te halen hun gewicht m de schaal te werpen Bovendien was hiJ ervan 
overtrngd dat de toewiJdmg van de baron aan de belangen van het distnct m de 
voorafgaande vier par ook een gunstige mvloed op de mtslag zou mtoefenen HiJ 
moest echter na afloop constateren dat het allemaal met voldoende was geweest 
De oorzaak van de nederlaag zocht hiJ m. "Die vervl schoolquaestie l Het mee
rendeel der kiezers is voor mets anders dan die boeman vatbaar."2 Part1Jkeuze 
bleek belangnJker dan mvloed 

Baron Schimmelpenmnck behoorde tot de ARP, maar ZiJn v1S1e op het pohtiek 
bednJf stond haaks op die van Kuyper HiJ wilde met als partiJman gekozen wor
den, maar als vertegenwoordiger van het hele distnct, van alle kiezers en van alle 
belangen Hiervoor moesten de kiezers hem beschouwen als vertrouwenswaar-

1 Bnef 24-5-1873 RJ Sch1mmelpenmnck aan A Sch1mmelpenmnck van der Oye, Algemeen R1Jksarch1ef 
Den Haag (ARA), Archie£ A Sch1mmelpenmnck van der Oye (ASO), doos 3 
2 Bnef 14-6-1877 WA A J Sch1mmelpenmnck van der Oye aan A Sch1mmelpenmnck van der Oye, ARA, 
ASO, doos 4 
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dig, onafliankelijk en onpartijdig Zijn orthodoxe geloofsopvattmg hoefde onpar- 
tijdigheid met in de weg te staan Zoals hij in de Kamer het algemeen belang van 
het district zou behartigen, zo zou hi] ook bi] grote politieke onderwerpen het al
gemeen belang dienen Dat hi) zich verzette tegen Kuypers pogingen om de anti- 
revolutionaire kamerleden tot een fractie om te smeden die en bloc zou moeten 
optreden, vloeide voort uit zijn visie op de relatie die tussen hem en de kiezers be- 
stond Dat was met in de eerste plaats een politieke verbintems, maar een relatie 
van vertrouwen Dat vertrouwen was hem geschonken vanwege zijn persoonhjke 
kwahteiten en zijn sociaal aanzien3

Deze opvatting over vertrouwen past in wat wel ‘politics of deference’ wordt 
genoemd Dit begnp uit de Engelse hteratuur plaatst verkiezmgen met in een po- 
htieke of ideologische maar in een sociale context Het uitbrengen van een stem is 
in die visie een mcidenteel voorkomend onderdeel van het sociale leven en vmdt 
vooral plaats m een lokaal kader. Stemmen is dan meer een persoonhjke dienst- 
verlenmg aan een sociaal hoger geplaatste in de onmiddelhjke omgeving dan het 
mtdrukken van een overtuigmg 4

Het concept van ‘deference’ wordt onder andere gebruikt om te verklaren waar- 
om in veel Engelse dorpen of gedeelten daarvan homogeen werd gestemd Dit ter- 
ntonaal stemgedrag zou een uiting zijn van het sociaal conformisme dat eigen is 
aan traditionele sociale verhoudmgen De kiezers volgen hun sociale supeneur, 
met zozeer uit dwang maar uit respect en achtmg voor zijn positie en prestige bm- 
nen de lokale samenlevmg.5

Ook in Nederland is gewezen op de sociale aspecten van politick m het alge
meen en verkiezmgen in het bijzonder In Amsterdam volgden m de jaren 1850 en 
1860 volgens de histoncus Th van Tijn de meeste kiezers tamehjk hjdzaam de 
aanbevelmgen van de hogere standen die in de kiesverenigingen de touwtjes in 
handen hadden Voor veel kiezers was politick en bestuur een zaak van de hoog- 
ste standen Ze brachten hun stem uit op de heren of bleven thuis.6 Boogman acht 
deze these toepasbaar op vrijwel alle verkiezmgen m de jaren 1850 7

Ook voor de hogere standen was politick onderdeel van het sociale leven De 
voorbereidmgen van de verkiezmgen, de kandidaatstellmgen en het werven van 
steun waren stuk voor stuk een test van het sociaal vermogen Dit sociaal vermo- 
gen bestond volgens C Schmidt uit de netwerken die lemand tot zijn beschikkmg 
had Hiermee hield hij zijn maatschappehjk vermogen m stand Dit bestond uit 
dne onderdelen het sociaal-economisch vermogen, het sociaal-pohtiekvermogen 
en het sociaal-cultureel vermogen.8 In deze gedachtegang breidde een kandidaat

3 Zie voor de plaats van A Schimmelpennmck van der Oye bmnen de ARP Kuiper, Herenmuiteri], 13, 36- 
37
4 TJ NossiXer, Influence, opinion and political idioms in reformed England Case studies from the North-east 
1832-1874 (Bristol 1975)1-7 Nossiter onderscheidt nog een derde concept, namelijk het stemmen als fman- 
ciele transactie Het (ver)kopen van stemmen kwam in Nederland echter nauwelijks voor
5 Ibidem
6 Th, van Tijn, ‘Tien jaren liberale oppositie in Amsterdam (1844-1854)’, Bijdragen voor de Geschiedems der 
Nederlanden 17(1963) 181-204, 293-327 aldaar, 319,327
7 Boogman, Rondom 1848,105
8 C Schmidt, Om de eer van de famihe Het geslachtTedmg van Berkhout 1500-1950 (AmsterdzmlWb) 
10-12
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zijn sociaal-politxeke vermogen uit wanneer hi] gekozen werd Kenmssen of 
vrxenden van de kandidaat zetten him relaties oftewel hun sociaal vermogen met 
op het spel vanwege mteenlopende polmeke gevoelens De klacht van een Am- 
sterdams liberaal mt 1851 dat m Nederland de politieke ontwikkehng nog met zo- 
ver voortgeschreden was “om te begnjpen, dat men elkander op politick terrem 
zeer goed bestnjden kan, zonder daaraan te kort te doen aan achtmg of vnend- 
schap” illustreert hoezeer verkiezmgen onderdeel van een sociaal proces waren 5 

De meeste auteurs beperken zich bi] een beschnjvmg van de sociale dimensie van 
verkiezmgen, hier verder als standspohtiek aangeduid, vooral tot de ]aren 1850 en 
1860 10 Aan de vraag of en in welke vorm standspohtiek na 1870 nog een rol speel- 
de, wordt doorgaans weimg aandacht geschonken Bovendien was standspohtiek 
met de emge mamer waarop kiezers bemvloed konden worden Een andere vorm 
van mvloed bestond uit het geestehjk gezag van pastoors en predikanten Daar- 
naast kon ook de regermg mvloed proberen uit te oef enen via haar ambtenaren Bi) 
al deze vormen stonden aanzien, gezag en autonteit centraal In dit hoofdstuk zul- 
len deze verschillende vormen van mvloed uitoefenen worden bekeken

1 Standspolitiek

Ook in Nederland was het met ongewoon dat kiezers lokaal vooraanstaande per- 
sonen om raad vroegen bi] het mvullen van het stembnefje of dit aan hen overhe- 
ten Zo bleek bi] een onderzoek m 1866 dat de burgemeester van Oirschot de 
gewoonte had om op de dag van de verkiezmgen de veldwachter die kiezers op te 
laten halen die de burgemeester toegedaan of van hem afhankehjk waren Deze 
kiezers kregen bi] aankomst in het stemlokaal een kant-en-klaar mgevuld stem- 
brief] e dat ze alleen nog m de bus hoefden te werpen De meeste kiezers die op deze 
wpze hun stem ter beschikkmg van de burgemeester stelden, mteresseerden zich 
weimg voor de verkiezmgen. Op de vraag op wie ze zelf hadden willen stemmen, 
antwoordden enkelen van hen' "dat weten wi] met, wi] hebben ons brief] e maar aan 
den burgemeester gegeven; die weet beter wie het wezen moet dan wi] ”n 

De burgemeester van Oirschot was door het voorhanden hebben van mgevulde 
stembnef]es zijn boek]e te buiten gegaan, maar zover hoefden gezagsdragers met 
te gaan om mvloed te kunnen uitoefenen De verhoudmg tussen ambtsdragers en 
verkiezmgen was een delicate zaak Burgemeesters, rechters en andere ambtsdra
gers werden geacht bi] verkiezmgen geen mvloed aan te wenden uit hoofde van 
hun functie, maar als staatsburgers kon hun weimg m de weg gelegd worden Wei- 9 10 11

9 Geciteerd bi) Van Tijn, ‘Tien jaren liberale oppositie’, 315
10 Bijvoorbeeld Van Tijn, ‘De wording der politieke-partijorgamsaties’, passim In dit overzichtsartikel 
plaatst Van Tijn de dominantie van de sociale dimensie vooral in de penode voor 1870 Na 1870 gingen de 
oude, traditionele bindmgen en opvattmgen hun waarde verliezen en ontstonden meuwe verbanden waaron- 
der de politieke massapartijen
11 Rapport van de marechaussee Pnns, 19-11-1866, uitgebracht bi) de Commissans des Komngs in Noord- 
Brabant, ARA, Archief mmistene van Bmnenlandse Zaken (BiZa), Kabmet, mv nr 258 Bnefwisselmg be- 
treffende dehandelmgen van burgemeesters en andere ambtenaren bij gelegenheid van verkiezmgen 10-6-1856 
-28-12-1875
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mg burgemeesters huldigden bet standpunt van hun ambtgenoot van Gonnchem 
die zich om de volgende reden buiten de verkiezingen hield “dewijl men bier 
geenszins de betrekkmg van den persoon scheidt, ben ik geen lid van eemge kie- 
zersvereemgmg nock woon ik eemge vergadermg van kiezers bi] ”12

Veel ambtsdragers, waaronder naast burgemeesters en rechters ook notarissen, 
schoolopzieners, njksontvangers te rekenen zijn, gebruikten juist wel hun gezag 
en aanzien om de kiezers te bemvloeden Zo beklaagde de katholieke advocaat 
J J A van den Aardwegh zich in 1848 bi) de minister van Bmnenlandse Zaken over 
burgemeesters in het district Leiden die de kiezers door de veldwachter bijeen lie- 
ten roepen voor vergadenngen waann de wenselpke kandidaat werd aanbevolen 
Sommige burgemeesters stuurden de veldwachter bij de kiezers langs om de stem- 
brief] es in te vullen 13 Soortgehjke klachten keerden bi] nagenoeg elke verkiezmg 
terug Zo werd in 1886 in De Standaard bencht over de liberate burgemeester van 
Ritthem in Zeeland die door het bpeenroepen van een vergadermg de orthodoxe 
kiezers trachtte te bemvloeden 14

Een andere mamer waarop ambtsdragers hun gezag gebruikten, was het onder- 
tekenen van aanbevelingsbnefjes, advertenties en strooibiljetten met naam en 
ambt De schoolopziener van het vierde district m Zeeland, J P.I Buteux, die in 
1875 hierover door minister Heemskerk werd aangesproken vond het geen mis- 
bruik dat hi] zpn ambt bi] een aanbevelmg vermeldde. Het beoogde doel was im- 
mers “om voor vreemden zpn maatschappehjken stand en zpne bevoegdheid om 
over de geschiktheid van candidaten te oordeelen, te doen blpken ”15 16

De menmgen over de effectiviteit van gedrukte aanbevelmgen liepen echter uit- 
een Volgens De Standaard was persoonipk gezag het middel bi] uitstek om kie
zers te bemvloeden Het gedrukte stemadvies van aanzienlpke en gezaghebbende 
personen werd vaak door de kiezers opgevolgd Anderen vonden dit middel ech
ter te afstandelpk In 1869 schreef een verkiezmgsagent aan Heemskerk “Adver- 
teren, strooibiljetten, colporteren ik heb alles zoo dikwerf beproefd, en, in mpnen 
knng heeft de ervanng mi] geleerd dat ze weimg helpe. ledere gemeente of streek 
of parti] gehoorzaamt hier aan een of meer leiders, wien de kiezers volgen al zeg- 
gen hun duizenden strooibiljetten het tegendeel Een strooibiljet moeten de kie
zers hebben om den naam na te schnjven, maar overigens moet naar mijne over- 
tuiging de kracht worden gevonden in het opsporen der leiders en in het zich ver- 
staan met derzelven ”I<’

Het aanwenden van persoonipk gezag en aanzien was een geaccepteerde mamer 
om de kiezers te bemvloeden Ook het mvullen van de stembnefjes behoorde 
hiertoe Zo benchtte jhr C Hartsen in 1869 aan Heemskerk dat op zijn verzoek 
enkele vnenden in Veenendaal 60 stembnefjes hadden mgevuld en dat zijn vrouw 
meer dan 20 brief] es in Hilversum had mgevuld 17

12 Brief 9-1-1868 Burgemeester Gonnchem aan Comraissans des Konings Zuid-Hoiland, ARA, BiZa, ka-, 
bmetj inv nr 145, dossier 701
13 Brief 4-12-1848 J J A van den Aerdwegh, ARA, BiZa, verbalen, nr 13
14 De Standaard 11-6-1886
15 Brief 5-8-1875 J PI Buteux, ARA, BiZa, kabinet, nr 258
16 Brief 3-6-1869 Jonathan aan Heemskerk, ARA, Archief J Heemskerk Azn (AH) mv nr 4
17 Brief 11-6-1869 C Hartsen aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 1
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Op het platteland speelden rentmeesters een centrale rol in het coordxneren van 
de verkiezmgswerkzaamheden De rentmeester van het Nijmeegse kamerhd Van 
Nispen van Sevenaer reisde door het district om contact te onderhouden met bur- 
gemeesters, pastoors en andere invloednjke personen Verschillende van deze per- 
sonen hadden Van Nispen ooit om voorspraak gevraagd in Den Haag voor de be- 
noemmg tot een ambt Of deze bemiddehng resultaat had opgeleverd, was van 
ondergeschikt belang, ze voelden zich op hun beurt verphcht tot een wederdienst 
Op deze wpze wist Van Nispen een netwerk op te bouwen dat de mcidentele op- 
positie uit de stad Nijmegen kon mdammen 18

Kiezers die hun stem uit achtmg of eerbied uitbrachten wensten op hun beurt 
ook gewaardeerd te worden Zo werd Van Nispens rentmeester door zijn con- 
tactpersoon m Doesburg verzocht om aan een daar wonende boer een brief als te- 
ken van erkennmg te schnjven. Hi) voldeed aan het verzoek en bedankte en prees 
de boer voor zijn ijver voor de goede zaak 19 J P J A graaf van Zuylen van Nijevelt 
die tijdens zijn verkiezmg tot kamerhd voor Arnhem gezant in Berhjn was, werd 
verzocht om na zijn terugkeer het district te bezoeken en met enkele helpers ken- 
ms te maken Volgens zijn correspondent zouden zij zich zeer vereerd voelen met 
een persoonhjke kenmsmakmg.20

Kandidaten die m het district zelf woonden, zonderden zich tijdens de verkie- 
zmgen vaak van de buitenwereld af J van Kuyk, burgemeester van Delft en in 
1868 kandidaat in het gehjknamige district wist dat hij in zijn gemeente veel bijval 
vond, maar over zijn kansen daarbuiten verkeerde hij in het ongewisse “daar ik 
zelfs mijne vnenden verzocht heb mij mets van hetgeen er omgaat mede te deelen, 
omdat ik het onkiesch vmd mij er mee in te laten ”21

Als kandidaat hi eld Van Kuyk zich buiten de verkiezmgen, maar ruim een jaar 
eerder had hij zich hieraan als kennis van de toen optredende kandidaat met kun- 
nen onttrekken Wei gaf hij er bhjk van het verkiezmgswerk beneden zijn stand te 
vmden Het kiesstelsel was volgens Van Kuyk namehjk een wapen m handen van 
kwaadwilhgen, omdat de meeste kiezers geen begnp van pohtiek hadden 22 Wat 
echter buiten zijn bevattmgsvermogen viel, was dat hi] de kiesgerechtigden, veel- 
al burgerlui, zou bezoeken Hier waren de grenzen van het betamehjke bereikt 
voor de standsbewuste Van Kuyk Dat de voorzitter van de hberale kiesveremgmg 
m Delft dat wel deed, was in zijn ogen met onbegnjpehjk Die stond namehjk als 
wemig mtellectueel bekend.23

Het was de polansermg tijdens de verkiezmgen vanaf de penode 1866-1871 die 
kandidaten zou nopen hun passieve houdmg te laten varen Hoewel ze zelden, zo- 
als in het kiesdistrict Roermond, de kiezers persoonhjk zouden gaan bezoeken,

18 Esther Francot en Pieter van den Nieuwenhuizen, ‘“Verwacht meer van ernstig werken, als van vung ho- 
pen” Het netwerk rond jhr J A C A van Nispen van Sevenaer bij de verkiezmgen voor Provmciale Staten in 
1850 in het district Doetmchem’, Bijdragen en mededelmgen Gelre 81(1990)130-150
19 Brief 3-8-1851 Vah Vree aan J A C A van Nispen van Sevenaer, Rijksarchief m Gelderland (RAG), Ar- 
chief Van Nispen van Sevenaer (ANS) inv nr 2461
20 Brief 8-5-1865 O G Heldrme aan Van Zuylen van Nijevelt, ARA, Collectie J PJ A van Zuylen van Nije
velt (CZN) mv nr 77
21 Brief 10-1-1868 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, BiZa, kabmet, mv nr 145, dossier 701
22 Brief 25-10-1866 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr4
23 Brief 16-1-1868 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, BiZa, kabmet, mv nr 145-dossier 701



52 III Standspohtiek, regenngsmvloed, pastoors en predikanten

moesten ze wel op reis om de sociale cohesie van him netwerken te onderhou- 
den 24 Deze dreigden namelijk in de toenemende partijstnjd te bezwijken

GraafYan Zuylen vanNijevelt, die m 1865 zijnverkiezmg nogmBerlijnhadaf- 
gewacht, werd in 1871 vanuit Arnhem drmgend verzocht om enkele lokale con- 
tactpersonen nog voor de verkiezmgen te bezoeken Niet alleen zouden zij zich, 
zoals vroeger, vereerd voelen, maar ook zouden zp daardoor meer mzet tonen25 
Heemskerk wees de graaf crop dat hp die lokaal mvloednjke personen op zijn 
beurt hetzelfde moest voorhouden Ze mochten “zich met m hunne waardigheid 
opsluiten”, maar moesten op hun beurt andere personen benaderen en “zulke ele- 
menten [ ] bewerken door hun mvloed te erkennen en hun natuurlpke pdelheid 
en eigenliefde te streelen ”26

Verkiezmgen opgevat als een votum van vertrouwen betekenden voor veel kan- 
didaten dat er meer op het spel stond dan alleen een kamerzetel Zeker voor 1870 
konden te wemig stemmen gezichtsverhes betekenen Zo hmg volgens C van 
Heukelom de beshssing om m 1861 m Zwolle een hberaal van buiten het district 
te kandideren af van de andere kandidaten Zouden zp van lokale ongme zijn dan 
moesten de hberalen zich aanpassen Zou echter Groen van Prmsterer erbp zijn 
dan zou een hberaal van buiten het district kunnen worden gekandideerd “Eene 
nederlaag m zoodamg geval compromitteert met, wanneer men ten mmste een fat- 
soenlpk aantal stemmen heeft ”27 Een bekende hberaal die een nederlaag tegen een 
lokale kandidaat zou Ip den, gaf blpkbaar gezichtsverhes Tegenover Groen was 
een nederlaag fatsoenlpk en dus acceptabel

Een kandidaat die m het district minder bekend was, moest mvloedrpke perso
nen overhalen om hem openlpk te steunen D Koorders, die in februan 1868 kan
didaat m Haarlem was, bezocht hiervoor de conservatief G L J van der Hucht, 
kamerhd voor Haarlem en (mede-)eigenaar van twee theeplantages op Java. Nadat 
Koorders naar tevredenheid zpn opvattmgen over de kolomen had uiteengezet, 
beloofde Van der Hucht hem voor te dragen bp de kiesveremgmg en voor een aan- 
bevehng door enkele notabele mwoners te zorgen. Inderdaad werd Koorders 
door de kiesveremgmg als kandidaat aangenomen, maar de beloofde aanbevelmg 
bleef achterwege Volgens Koorders, zelf antirevolutionair, waren de notabelen 
bang om hun vingers aan koud water te branden, ze beschouwden een aanbevelmg 
“als een persoonlpke beleefdheid' waartoe ze zich tegenover ‘een onbekend’ met 
gehouden rekenen.” Hp was m hun ogen waarschpnlpk te veel partpman en te 
wemig notabel om voor een dergelpk blpk van vertrouwen in aanmerkmg te kun
nen komen 28

Een fatsoenlpk aantal stemmen, kandidaten die zich afzonderden, distantie ten 
aanzien van kiezers uit lagere standen, het zpn elementen die crop wpzen dat ver- 
kiezmgen m hoge mate bepaald werden door de standenmaatschappp van de ne-

24 De Ttjd 27-5-1873
25 Brief 6-6-1871 J Rau aan Van Zuylen, AEA, CZN, inv nr 79
26 Brief 7-6-1871 J Heemskerk aan Van Zuylen, ARA, CZN, inv nr 79
27 Brief 19-3-1861 C van Heukelom aan G M van der Linden, ARA, Collectie Cort van der Linden (CCL), 
mv nr 4
28 Brief 28-2-1868 D Koorders aan J A Alberdmgk Thijm, Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Ar- 
chief J A Alberdmgk Thijm (ATh) mv nr 628
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gentiende eeuw. Standspolitxek was onder andere gebaseerd op de gedachte dat 
personen uit de hogere standen de kwaliteiten bezaten om zowel het algemeen be- 
lang als de belangen van de mmderheden op onpartrjdige wijze te kunnen behar- 
tigen Deze kwaliteiten behelsden onafhankelijkheid, wijsheid, vertrouwen, aan- 
zien en onpartijdigheid

Verkiezmgen vonden plaats in een lokale context Bijna alle kiesgerechtigden 
voor de Tweede Kamer waren tevens kiesgerechtigd voor de gemeenteraad. Ter- 
wi]l polansering bij kamerverkiezingen verdedigd kon worden omdat in de Ka- 
mer nu eenmaal politieke onderwerpen werden behandeld, was die voor velen on- 
gewenst bij verkiezmgen voor de gemeenteraad Het gemeentebestuur zag men als 
een admimstratief lichaam dat de belangen, vooral financiele, van de mwoners be- 
hartigde Politick hoorde daar met thins. Juist in deze omstandigheden, waar de 
nadruk op de eenheid en het algemeen belang van de lokale gemeenschap lag, kon 
standspolitiek goed gedijen29 Veel kandidaten voor een kamerzetel waren burge- 
meester of rechter of bekleedden een ander ambt Zi) bevonden zich in het cen
trum van de lokale gemeenschap, zodat het met vreemd is dat ze bij kamerverkie
zingen appelleerden aan de consensus rond lokale eenheid Hierm paste ook het 
naar voren halen van regionale belangen als de aanleg van spoorwegen en wegen

2 Netwerken

De netwerken die bi] verkiezmgen werden aangewend, waren zelden distnctsom- 
spannend Daarvoor was de omvang van de meeste distncten te groot In een kies- 
distnct waren verschillende netwerken, veelal opgebouwd uit lokaal of regionaal 
vooraanstaande personen die op hun beurt weer netwerken in een of meer gemeenten 
onderhielden. Aangezien deze netwerken nauwelijks politieke kleur bezaten, kon- 
den de kansen van kandidaten snel wisselen afhankehjk van de concurrentie. Dat 
bijvoorbeeld in Hoorn in 1855 A S van Nierop als kandidaat van de hberalen op- 
trad, was met bepaald de uitkomst van weloverwogen overleg De mvloednjke Van 
Nierop had zich eenvoudig kandidaat gesteld waarna al zip vnenden en kenmssen 
zich verphcht voelden hem te steunen Andere hberale kandidaturen waren hier- 
door onmogehjk geworden30 In Delft weigerde in 1856 de hberaal A M. de Rou- 
ville een kandidatuur tegenover de aftredende conservatief Hoekwater te aanvaar- 
den “omdat ik persoonhjke verphgting heb aan den Heer Hoekwater, als mensch 
Dit belet mi), tegen hem te pveren ”31

Van veel lokaal of regionaal vooraanstaande personen werd verondersteld dat 
zi) over een groot deel van de stemmen in hun woonplaats beschikten. Wilde een 
kandidatuur kansnjk zip dan moest de steun van dergehjke personen gewonnen 
worden. Soms werd er al onderhandeld over mogehjke herstemmingen voordat de 
eerste ronde was gehouden In Oldenzaal, in het district Almelo, kreeg de libera-

29 R de Jong,‘Politiek op lokaal niveau’ Te verschijnen
30 Brief 13-4-1855 J G A Faber aan Thorbecke, ARA, Archief J R Thorbecke (AT), inv nr 66
31 Brief 27-5-1856 A M Rouville aan Thorbecke, ARA, AT, inv nr67
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le verkiezmgsagent begin jum 1860 op een dag twee delegaties op bezoek en bo- 
vendxen een uitnodiging voor een souper Eerst kwamen Iiberalen mt andere ge- 
meenten overleggen over de ondersteunmg van de aftredende WR. baron van 
Hoevell Daarna kwam een delegatie mt Almelo ijveren voor de eveneens liberale 
B Brouwer Na besprekmgen kwamen zp overeen dat in bet geval de eigen kandi- 
daat in de eerste ronde zou uitvallen ze in de herstemming elkaars kandidaat zou- 
den overnemen Daarna volgde het souper waar hem om steun voor A A van 
Wulfften Palthe werd gevraagd Dat verzoek wees luj af32

Terwpl bij de onderhandelmgen en contacten tussen personen bmnen hetzelfde 
netwerk of tussen personen uit verschillende netwerken vooral sociaal mm of 
meer gelijken waren betrokken, was de relatie met kiesgerechtigde landbouwers 
en middenstanders van een andere aard Hier speelde met alleen standsverschil een 
rol maar ook economische afhankelijkheid Vooral pachters verkeerden in afhan- 
kelijke omstandigheden De gangbare menmg was dat een landheer zpn pachters 
m de kmp had Geruchten over misbruik van pachtrelaties deden met regelmaat de 
ronde, maar bewijzen waren zeldzaam Een concrete klacht als die van de hberaal 
A F Jongstra uit Friesland dat de zaakwaarnemer van de conservatieve kandidaat 
jhr PB J Vegihn van Claerbergen m 1856 de pachters bevolen had op Vegxlm te 
stemmen op straffe van verwijdermg behoorde tot de uitzondermgen33 De m- 
vloed van economische afhankelijkheid op verkiezmgen was doorgaans veel sub- 
tieler dan via dergehjke rechtstreekse bedreigmgen Volgens bisschop FJ van Vree 
waren veel kathoheke kiezers in Flaarlem middenstanders en daardoor afhanke- 
hjk van de vermogende mwoners Om deze reden conformeerden ze zich aan de 
geuite wensen34

Een van de belangnjkste redenen waarom doorgaans zo wemig over dwang 
voortvloeiend uit economische afhankelijkheid werd gesproken, is ongetwijfeld 
dat er relatief wemig pachters kiesgerechtigd waren Verder waren de verkiezm
gen in de meeste distncten tot het midden van de jaren 1860 slechts in beperkte 
mate gepolanseerd Flierdoor bestond er wemig aanleidmg om druk uit te oefe- 
nen. Bovendien was er m deze omstandigheden voor veel pachters ook wemig re
den om van de wensen van de landheer af te wijken En ten slotte verhield het uit- 
oefenen van dwang zich slecht met de opvattmg van een vertrouwensrelatie tussen 
een kamerhd en zijn kiezers

Floe belangnjk netwerken waren, bhjkt ook uit het cuneuze voorstel dat de h- 
beraal G M van der Linden m april 1854 onder ogen werd gebracht De nederlaag 
van de Iiberalen m 1853 was mede het gevolg geweest van de verkiezmgsactmtei- 
ten van veel predikanten Om daaraan een tegenwicht te bieden, stelde de mdiener 
van het plan voor om in belangnjke distncten molenaars bijeen te roepen. Deze 
molenaars moest voorgehouden worden dat van de Apnlmannen en Groenianen 
geen afschaffmg van de accijns op het gemaal te verwachten was Om hun herkie- 
zing te voorkomen moesten de molenaars georganiseerd worden- “Wij moeten

32 Brief 6-6-1860 dr Soer aan G M van der Linden, ARA, CL mv nr5
33 Brief 4-4-1856 A F Jongstra aan Thorbecke, ARA, At, mv nr 67
34 Brief 21-6-1858 Van Vree aan Van Nispen, RAG, ASO, mv nr2461
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trachten de molenaars tegen de dominees over te stellen, dan knjgen wi) in icder 
dorp een kampvegter in 5t belang van onze zaak ”35 Het voorstel zal met seneus 
overwogen zijn, omdat het zeer onwaarschpnhjk was dat op deze wpze de kiezers 
bemvloed konden worden De meeste molenaars zal het aan het benodigde aan- 
zien hebben ontbroken om de predikanten seneus parti) te kunnen geven, maar 
het voorstel illustreert wel hoe belangnjk het was om in elk dorp toegang tot de 
kiezers te hebben

3 Pastoors en predikanten

Verschillende belangnjke schakels m netwerken als burgemeesters, rechters en 
rentmeesters zijn tot dusverre de revue gepasseerd Een andere belangnjke groep 
werd gevormd door pastoors en predikanten De potentiele kracht van deze groep 
hgt voor de hand Ze beschikten over gezag en in elke gemeente was tenmmste wel 
een geestehjke aanwezig Vaak waren er meer m een gemeente woonachtig Veel 
geestelijken hidden onderlmg contact De katholieke clems was bovendien na 
1853 hierarchisch georgamseerd en vormde een potentieel mvloednjk netwerk 

A1 bij de eerste directe verkiezmgen m 1848 werd het netwerk van de clerus be- 
nut Van Vree, vanaf 1853 bisschop van Haarlem, onderhandelde bijvoorbeeld via 
tussenpersonen met liberalen over de door de kathoheken te steunen kandidaten 
in de distncten Leiden en Leiderdorp 36 In het district Gouda werd de hberaal Van 
der Linden door de pastoors van Woerden, Gouda en Oudewater bij de katholie
ke kiezers aanbevolen37 Na 1850, maar vooral na 1853, trad de clerus minder ge- 
orgamseerd op. Teleurstellmg over het feit dat katholieke kandidaten boven de 
grote nvieren geen kans maakten, speelde hierm een rol Indmduele pastoors ble- 
ven echter bereid om op verzoek hun mvloed aan te wenden 

In het district Almelo speelde de clerus m de jaren 1850 en 1860 wel een promi- 
nente rol bij het mobihseren van katholieke kiezers Het district vaardigde vanaf 
1850 tot 1868 onafgebroken hberale kamerleden af, ook bij de verkiezmgen na de 
Apnlbewegmg van 1853 Daar de meerderheid van de protestantse kiezers anti- 
hberaal gezmd was, moest een hoge katholieke opkomst het hberale overwicht 
verzekeren38 De protestantse liberalen hadden geen directe mvloed op de katho- 
heke kiezers Om het katholieke netwerk te mobihseren moesten de leidende per- 
sonen benaderd worden Dit gebeurde door m contact te treden met kathoheken 
in het district, zoals de dekens van Almelo en van Enschede, en met kathoheken 
buiten het district, zoals de kamerleden jhr G E G C K Dommer van Polders- 
veldt, Storm en J B J Hengst Deze kamerleden schreven op verzoek bneven aan 
hun bekende kathoheken m het district, vooral pastoors Storm benaderde bij
voorbeeld een Bredase pastoor die contacten onderhield met pastoors in Almelo

35 Brief eind apnl 1854 WR van Hoevell aan G M van der Linden, ARA, CCL, mv nr 4
36 grondwetsherziemng, 88-91
37 Brief C J N Nieuwenhuis aan Thorbecke 27-11-1848, ARA, AT, mv nr 56a
38 Volgens het hberale kamerhd voor Almelo M J de Man waren de katholieke kiezers onmisbaar om de con- 
servatievekandidatenteverslaan Brief 17-4-1854MJ deManaanGM vanderLinden, ARA, CCL,mv nr4
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Op deze wpze werden de leidende personen m het katholieke netwerk van binnen 
en bmten het district aangespoord om zich voor de liberale kandidaat in te zetten39

De politieke nchting van de pastoorsnetwerken stond met bij voorbaat vast Ui- 
teraard verleenden ze geen diensten aan antikatholieke kandidaten, maar verder 
waren kandidaten van conservatief-liberale of conservatieve signatuur met bij 
voorbaat kansloos Politick gezien waren deze netwerken betrekkelijk stuurloos, 
omdat de nchting waann ze gemobiliseerd werden sterk afhankelijk was van de 
specifieke omstandigheden in het district en van de relaties die binnen en buiten 
het district werden onderhouden Aan het eind van de jaren 1860 kregen de klen- 
kale netwerken echter een sterk antihberale strekking De bisschoppen wendden 
hun gezag aan om de pastoors in conservatieve nchting te sturen Aanvankelpk 
waren met alle geestehjken bereid de abrupte koerswijziging te volgen, maar deze 
weerstand werd snel gebroken 40

Tegen het geestehjk gezag dat via de klenkale netwerken werd uitgeoefend ble- 
ken de hberaal geonenteerde katholieken met bestand Stemmen werd een toets 
voor geloofstrouw De Bredase bisschop J van Genkhield zijn clerus m 1869 voor 
dat liberalen en andere tegenstanders “ofschoon welhgt nog katholiek met den 
naam, ofschoon uitwendig nog eerbied voor de godsdienst huichelende, zelfs hare 
voorschnften voor’t oog der wereld onderhoudende, als onkathoheken, ongods- 
dienstigen, ongeloovigen en heidenen” beschouwd moesten worden.41 Niet alle 
bisschoppen uitten zich zo kras, maar ook op andere mameren was hun hulp voor 
de conservatieve katholieken van onschatbare waarde. Zo kon de in 1870 door J.B 
van Son opgenchte kiesveremgmg Noord-Brabant in een vertrouwehjke circulai- 
re aan de pastoors schrpven “Onder Hooge goedkeurmg en aanmoedigmg vraagt 
de kiesver Noordbrabant aan de pastoors om twee personen op te geven mt uw 
parochianen met welke wij in contact kunnen treden” 42 Hiermee beschikte de kies- 
veremgmg in een klap over een netwerk dat de meeste kiesdistncten m Noord- 
Brabant dekte.

Hoe sterk het gezag van de clerus was, bhjkt uit de opvallend eenvoudige wijze 
waarop de liberale katholieken hun zetels verloren Tegen de exphciete koppehng 
van godsdienst en politick kon hun mvloed met optornen Vooral op het Brabant- 
se platteland distantieerden vooraanstaande personen zich van de liberalen en slo- 
ten zich bij de conservatieven aan43 Dat de netwerken waarvan zij tot dan toe deel 
hadden uitgemaakt geen ideologisch karakter hadden bezeten, verklaart het ogen- 
schijnhjk gemak waarmee velen van hen overstapten.

39 Brief 15-1-1855 L D Storm aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 66 Brief 8-5-1860 Dommer van Polders- 
veldt aan G M van der Linden, ARA, CCL, mv nr 4 Brief 29-5-1860 B W Blijdenstem aan G M van der Lin
den ARA, CCL, mv nr4 Brief 1-6-1860 dr Soer aan G M van der Linden ARA, CCL, mv nr5 Brief 4-6- 
1860 dr Soer aan G M van der Linden, ARA, CCL mv nr 5 Brief 10-6-1860 Dommer van Poldersveldt aan 
G M van der Linden, ARA, CCL, mv nr 4
40 De Jong, 'Eene schifting’, 127-128
41 Collectio epistolarum pastorahum, decretorum, ahorumque documentorum' dioecesis Bredanae (1801- 
1955), dl 2 (St Michielsgestel 1902) 410
42 Map verkiezmgen, BisschoppelijkArchief Den Bosch (ABDB), PapierenJ B vanSon(PvS), doos 1 J van 
Miert, '’’Van alle Staals- en openbare zorgen ontheven ” ’ J B van Son als ijveraar voor kerk en katholicisme, 
NHJh 7(1990) 48-83
43 De Jong, ‘Eene schiftmg’, 141-143
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De positie van de predikanten ten opzichte van de protestantse kiezers was een 
andere dan die van de pastoors ten opzichte van de kathoheke kiezers Hogere be- 
stuursorganen bmnen de hervormde kerk hadden op politick gebied geen gezag 
over de predikanten, zodat van een eensgezind optreden geen sprake was. Predi
kanten waren daardoor meer onderdeel van een netwerk dan dat ze er zelf een 
vormden Niettemm namen veel predikanten een vooraanstaande plaats in de po
litick in Zowel bp de liberalen als bij de antirevolutionairen waren zij erg actief 

Dat ook predikanten hun gezag aanwendden om het stemgedrag van kiezers te 
bemvloeden, bleek onder andere bp de verkiezmgen die na de Apnlbewegmg 
plaatsvonden In de liberale krant De Grondwet werd een gedrukt verkiezmgsma- 
mfest van de hervormde predikanten van Middelburg opgenomen waarm zi) ver- 
klaarden zich verphcht te voelen “hunnen invloed, als herders en leraars, in het be- 
lang van Komng en Vaderland aan te wenden” om de conservatief C WE Vaillant 
m de herstemmmg aan te bevelen 44 Dekens en pastoors waren daarentegen op aan- 
wijzing van de Bredase bisschop juist bezig de liberale kandidaat aan te bevelen 45 

Ook na de Apnlbewegmg Eleven veel predikanten actief Zo nep in 1854 de pre- 
dikant van Nunspeet de kiezers vanaf de preekstoel op om bp de ophanden zijn- 
de verkiezmg op AE baron Mackay te stemmen Hij nodigde de kiezers mt om de 
volgende dag op de consistonekamer hun stembiljetten door hem of een hd van de 
kerkenraad te laten mvullen 46 Dergehjke voorbeelden zijn met vele andere aan te 
vullen Opmerkelpk is het dan ook met dat, toen m 1869 een comite van antirevo
lutionairen werd samengesteld om de verkiezmgen te coordmeren, onder de cor- 
respondenten veel predikanten voorkwamen 47

4 Regeringsinvloed

Een opmerkehjk aspect van de eerste directe verkiezmgen m 1848 was dat de re- 
germg afzag van bemoeienis Alleen de gouverneur van Limburg kreeg opdracht 
de separatisten tegen te werken48 Inderdaad brak het kabmet-Donker Curtius 
met een traditie waarm de regenng via de gouverneurs de keuze van de kamerle- 
den trachtte te bemvloeden49 Georgamseerde overheidsbemoeienis kwam sinds- 
dien zelden voor. Datm de jaren 1870 en 1880 veel burgemeesters, rechters en on- 
derwijzers hberaal gezmd waren en de kiezers probeerden te bemvloeden, werd 
m De Standaard wel eens vergeleken met het optreden van Franse prefecten, maar 
deze vergehjkmg gmg mank50 De mvloed en macht van een Commissans des Ko- 
nmgs waren onvergelpkbaar met die van een prefect, maar bovendien werden de

44 De Grondwet 2-6-1833 Het stuk was overgenomen mt de Middelhurgsche Courant van 26-5-1853
45 Brief 25-5-1853 Bisschop J van Hooydonk aan de deken van Zeeland, Archief Bisdom Breda (ABB), inv 
nr 1-46
46 Brief burgemeester Ermelo aan Commissans des Konings Gelderland, ARA, Archief Mmistene Justitie 
(AMJ), Geheim archief, verbalen mv nr 4681
47 Map verkiezmgen jum 1869, Rijksarchief m Utrecht (RAU), Archief B J L de Geer van Jutphaas (AGJ), 
mv nr 491
48 ¥>oo%mz.n^ Rondom 1848^72
49 Blok, Stemmen en kiezen^ 25-29
50 De Standaard 20-7-\%75
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commissanssen meestal ook met door de regenng als verkiezingsagent gebrmkt 
Ambtenaren die zich met verkiezmgen inlieten waren onderdeel van bet netwerk 
van een kandidaat Zelf waren ze met de spil van een netwerk

Of de terughoudendheid bij verkiezmgen van de meeste Nederlandse kabmetten 
m de jaren 1850 en 1860 op pnncipiele overwegmgen berustte of dat de wemig ge- 
polariseerde verhoudmgen bier debet aan waren, is moeibjk uit te maken Thor- 
becke was als minister in deze matene dmdelpk ambtenaren dienden zo terug- 
houdend mogebjk te zpn De bereidheid om de regenng bij verkiezmgen ter wille 
te zpn, was echter met zomaar verdwenen Zo toonde de Commissans des Ko- 
nmgs van Noord-Brabant, A J L Borret, zich emd apnl 1853 bereid om bet kabi- 
net-Van Hall bij de aanstaande verkiezmgen te ondersteunen Hoewel bij minister 
Van Reenen meldde van zpn mogelpke mterventie wemig resultaat te verwachten, 
had bp bbjkbaar geen pnncipiele bezwaren De minister wenste ovengens van zpn 
diensten geen gebruik te maken 51

Gezien de ervarmgen met regenngsmvloed tpdens verkiezmgen voor 1848 en de 
bereidwilbgheid bij een deel van de gezagsdragers na 1848 was bet de vraag wat er 
zou gebeuren wanneer een minder terughoudende minister aan bet bewmd zou ko- 
men Zo’n minister bleek Heemskerk te zpn die zich bp de verkiezmgen van 1866 
en 1868 voorstander betoonde van officiele kandidaten Dit bleek webswaar met 
mtvoerbaar - volgens Heemskerk verzette Willem III zich tegen openlpke bemoeiems 
door regenng en ambtenaren- maar achter de schermen bet bp zich met onbetuigd52 
In zpn autobiografie schreef bp dat de Commissanssen des Konmgs van Noord- 
Holland en Zmd-Holland nagenoeg mets ten gunste van de regenng hadden on- 
dernomen, maar dat die van Zeeland, Gelderland en Limburg zich positief hadden 
onderscheiden Heemskerk demsde er met voor terug om tegenwerkende ambte
naren te straffen Zo werd m 1867 WH Ppls met als burgemeester van Maastricht 
herbenoemd, omdat bp bp de verkiezmgen de regenng had tegengewerkt53

Vooral met de gouverneur van Limburg, jhr RJ.A.M van der Does de Wille- 
bois, werkte Heemskerk nauw samen De gouverneur overlegde begin 1868 met 
medeweten van de minister met J H L Haffmans en J H Arnoldts, burgemeester 
van Sittard, over de komende verkiezmgsstrpd Zelf nodigde bp de pastoors van 
Maastricht uit en hield bun voor dat m Den Haag de uitslag van de Limburgse ver- 
kiezmgen opgevat zou worden als een proeve van loyabteit aan Oranje en Neder
land 54 In bet bcht van deze ontboezemmgen kunnen de bberale klachten dat Van 
der Does burgemeesters had bewerkt door bet toezeggen van subsidies en provm- 
ciale ambtenaren had mgeschakeld met op voorhand als bevooroordeelde getui- 
gemssen terzpde worden geschoven 55

51 Brief 27-4-1853 Minister van Binnenlandse Zakenaan Commissans des Konmgs m Noord-Brabant, brief 
29-4-1854 Commissans des Konmgs in Noord-Brabant aan minister van Binnenlandse Zaken, brief 4-5-1853 
Minister van Binnenlandse Zaken aan Commissans des Konmgs m Noord-Brabant, Rijksarchief in Noord- 
Brabant, Archief Provmciaal Bestuur mv nr 4756
52 JJ Huizinga,/ Heemskerk Azn (1818-1897) Conservattef zander party (¥l&r\ingen 1973) 7S-79
53 Autobiographika, ABA., AH, mv nr 13
54 Brief 2-1-1868 Van der Does de Willebois aan Heemskerk, AKA, AH, mv nr 2
55 15-1-1868 brief PT van der Maesen de Sombreff aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83 Brief 9-2-1868 
K L J Cornells aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83
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Een andere mamer om onwelgevallige keuzes bij verkiezmgen te voorkomen, was 
het aanbieden van een overheidsbetrekkmg aan kandidaten Ook bier duikt m de 
schaars gedocumenteerde gevallen de naam van Heemskerk op, nu vergezeld van 
die van Thorbecke In oktober 1864 werd Heemskerk volgens eigen zeggen door 
het kabmet-Thorbecke gepolst voor een benoemmg tot raadsheer in het Hof van 
Holland op voorwaarde dat hi) zich met kandidaat zou stellen of een verkiezing zou 
aannemen Hi] accepteerde dit aanbod onder het bedmg dat het slechts eenmahg 
zou zi)n Daarna zou hi) zich weer als vnj beschouwen56 Het hberale blazoen was 
op dit punt met bepaald onbevlekt In 1865 trad minister G H Betz af omdat hi) de 
schi)n had gewekt in ruil voor een gunstige verkiezmgsuitslag in Limburg een ver- 
hogmg van de grondbelastmg in het hertogdom te zullen uitstellen Afdoende be- 
wijzen werden wehswaar nooit geproduceerd, maar de kwestie had wel de mdruk 
gevestigd dat ook de hberalen voor mampulatie met terugschrokken 57 

Wat Heemskerk m 1864 was overkomen, zou hi) later als minister van Bmnen- 
landse Zaken zelf proberen toe te passen Zo zou de hberaal J J. van Kerkwpk 
Heemskerk in 1866 beloofd hebben zich met als kamerhd voor Zienkzee herkies- 
baar te stellen wanneer hi) tot mgemeur benoemd zou worden Volgens Heems
kerk had hi) hem mderdaad benoemd, maar brak Van Kerkwi)k vervolgens zijn 
woord en werd voor Zienkzee herkozen 58 

Hoewel Heemskerk geen prmcipiele bezwaren tegen regenngsmvloed had, lag 
de voornaamste oorzaak van zi)n opmerkeh)k optreden m de hoog opgelopen po- 
htieke emoties Het kabmet was de mzet van een felle parti)stri)d Na de val ervan 
bekoelden de emoties wel maar met het toenemende hberale antiklerikahsme was 
het met uit te sluiten dat de hberale opvolgers van Heemskerk zich resoluter met 
de verkiezmgen zouden gaan bemoeien De eerste )aren na 1868 zouden bepalen 
of de trend die door Heemskerk was gezet, zou worden doorgetrokken 

Voor de hberale kabmetten die tot 1874 aan het bewmd waren, had bemoeiems 
met de verkiezmgen weimg zm omdat de hberalen ze hoe dan ook toch steeds 
wonnen Na 1874 waren, met mtzondenng van het kabmet-Kappeyne van de 
Coppello, steeds conservatieve kabmetten aan het bewmd De conservatieven 
ontbrak het echter aan een electorale achterban, zodat pogmgen tot bemvloedmg 
weimg zmvol zouden zi)n geweest Het is daarom misschien minder verbazend 
dat )uist Heemskerk zich bi) zi)n hermeuwde optredens als minister van Bmnen- 
landse Zaken, tussen 1874 en 1877 en tussen 1883 en 1888, zou ontpoppen als be- 
stnjder van regenngsmvloed 59 Toevalhge omstandigheden hebben er zo voor ge-

56 Huizinga, Heemskerk, 64-66 Geruchten gmgen dat in maart 1860 TJ Stieltjes met een benoemmg in In
die werd weerhouden ora aan de verkiezmgen m Amsterdam deel te nemen Twee dagen voor de verkiezmgen 
trok hij zijn kandidatuur m, daarmee de weg vnjmakend voor de conservatief W Poolman Daghoeken en aan- 
tekenmgen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 J P de Valk en M van Faassen ed , Rijks Geschied- 
kundige Publicatien Kleme sene 73 en 74, (2dln, VGravenhage 1993) 1,24 juni 1878 Volgens W Bevaart, De 
Nederlandse defensie (1839-1874) (Den Haag 1993) 54, waren de geruchten onjuist, omdat Stieltjes al eerder 
voor een post in Indie benaderd was
57 Nick Bos, ‘Agitatie m Limburg, de verhogmg van de grondbelastmg in het hertogdom m 1865’, De Maas- 
gouw 108(1989) 79-94
58 Autobiographika, ARA, AH, mv nr 13
59 Circulaire 20-7-1875 aan alle Commissanssen des Konings betreffende bemoeiems van burgemeesters en 
schoolopzieners met verkiezmgen, ARA, BiZa, Kabmet mv nr 258
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zorgd dat de regermgen die in de jaren 1870 en 1880 aan het bewind waren zich 
nauwelijks met de verkiezmgen hebben bemoeid Immers, juist toen de liberale 
meerderheid door de confessionelen bedreigd werd, traden er alleen nog conser- 
vatieve ministers op

Minder direct, maar met minder belangrijk, was de mvloed die regermgen kon- 
den mtoefenen door een weloverwogen benoemmgsbeleid. Waar de mvloed van 
burgemeesters, rechters en andere gezagsdragers als belangrijk werd beschouwd, 
konden benoemmgen een politieke lading krijgen Thorbecke verdedigde de be- 
noemmgen van nieuwe burgemeesters tijdens zijn eerste kabinet met een verwij- 
zmg naar de noodzaak dat lokale gezagsdragers loyaal aan de nieuwe orde dien- 
den te zijn60 Hoewel dit de benoeming van met-liberalen met uitsloot, waren de 
politieke bijbedoelmgen voor verschillende conservatieven overdmdelijk Begin 
1850 beklaagde de gouverneur van Groningen zich bij Willem III over de voorge- 
dragen kandidaat-burgemeesters in zijn provmcie die door Gromngse radicalen 
gepousseerd zouden zijn Eenmaal benoemd zouden deze burgemeesters volgens 
hem de belangen van de radicalen bij de verkiezmgen behartigen 61

Minister van Justitie D Donker Curtius stak in 1855 de politieke dimensie van 
benoemmgen met onder stoelen of banken tegenover het kathoheke kamerhd Van 
Nispen van Sevenaer Het Nijmeegse kamerhd had zich bij de minister beklaagd 
over de achterstelling van zijn geloofsgenoten Als de kathoheken op de hberalen 
bleven stemmen dan zou achterstellmg een politieke noodzaak worden, zo ant- 
woordde Donker Curtius op de klacht De minister besloot zijn brief met een te- 
gemoetkommg “Ik ben bereid de kathohjken de hand te reiken, waar ik het met 
regtvaardigheid doen kan, maar zij moeten die m de stembus drukken ”62

Of politieke benoemmgen veel voorkwamen, is bij gebrek aan onderzoek nau- 
wehjks vast te stellen Het liberale overwicht onder lokale gezagsdragers in de ja- 
ren 1870 en 1880 was namehjkook het gevolg van de gebruikehjke rekrutermg uit 
de hogere en bij voorkeur protestantse standen Juist deze groepen zouden na 
1870 onder mvloed van de opkomst der confessionelen bij de hberalen terecht ko- 
men Het liberale overwicht dat na 1870 ontstond, was mede het gevolg van de al- 
gemene politieke ontwikkelmgen

5 Polarisering

Wanneer politieke en vooral godsdienstige emoties hoog ophepen, konden fat- 
soencodes in de knel komen Dat was bijvoorbeeld het geval m het district Alme- 
lo m 1868 Tijdens de verkiezmgen m 1866 en 1868 hepen de kathoheke kiezers 
massaal over naar het conservatieve kamp waardoor het liberale overwicht m het 
district bedreigd werd Voor de hberalen was de verleidmg sterk om de antipapis- 
tische kaart uit te spelen tenemde de protestantse kiezers achter zich te krijgen

60 Boogman, 95~%
61 De hnefwtsselmg van J R Thorbecke, V (1845-1853) GJ Hooykaas en FJ P Santegoets ed Rijks Ge- 
schiedkundige Publicatien, Kleine Sene 78 (Den Haag 1996) 243, noot 5
62 Brief 13-4-1855 D Donker Curtius aan Van Nispen, RAG, ASO, inv nr 2452
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Deze strategic werd nog aantrekkelxjker toen in de herstemmmg de liberaal Van 
der Linden tegenover de katholiek G A Vos de Wael stond

De verkiezmgsstnjd in Almelo kreeg het karakter van een godsdienststrijd De 
katholieke verkiezingsagenten mobiliseerden de kiezers door te wijzen op de libe- 
rale onderdrukkmg van de godsdienst in Italie, Belgie en Franknjk. De liberalen 
waarschuwden de protestantse kiezers voor Vos de Wael die “geen ander vaderland 
noch Koning dan Rome en de Pans erkende ” De spanmngen liepen zo hoog op dat 
een maand na afloop van de verkiezingen veel protestanten bun waren nog mtshn- 
tend bi] geloofsgenoten kochten63

In verschillende gemeenten in het district leidde de stnjd tot taferelen die mets 
meer van doen hadden met de gekoesterde vertrouwensband tussen kiezer en af- 
gevaardigde In Hardenberg hadden de hberale leiders, waaronder twee burge- 
meesters, een kantonrechter en twee geneesheren, zich strategisch opgesteld bij de 
toegangswegen tot het dorp “om de kiezers, die van bmten kwamen aan te hou- 
den, kennis van hunne billetten te nemen, die m te vullen, te veranderen of meuwe 
te verstrekken ” Volgens de conservatieve contactpersoon in de gemeente, rijks- 
ontvanger J A baron van Ittersum, werden kiezers de herberg of een zijstraatje m- 
geleid en voorzien van mgevulde stembnefjes 64

In Borne waren tijdens de eerste ronde kiezers de gelagkamer bmnengeroepen 
die met het gemeentehuis onder een dak was gevestigd Om herhahng te voor- 
komen en kiezers ongehmderd toegang tot het stembureau te verschaffen, 
plaatste de burgemeester bp de herstemmmg veldwachters nabij en in het ge- 
meentehms Toch was dit volgens de burgemeester maar een schijnoplossmg 
"Vele kiezers dezer Gemeente werden door een mvloed beheerscht, die zij met 
vermogen tegen te werken, hen wordt aangewezen waar en op wien de billetten 
m te vullen of te laten mvullen ”65 In Lonneker was sprake van zodamge econo- 
mische afhankehjkheid dat een verkeerde keuze tot broodroof kon leiden 66 In 
Enschede werden zelfs fysieke dreigementen geuit De kiezers werden door met 
stokken bewapende personen gedwongen hun stembiljetten te laten zien Waren 
de mgevulde namen met naar hun zm dan streepten ze deze door en vulden an- 
dere in 67 De meeste van deze feiten werden waarschijnhjk door hberale verkie- 
zmgsagenten gepleegd, hoewel de conservatieven zich ook met onbetuigd zullen 
hebben gelaten

Het is opmerkehjk dat minister Heemskerk de gebeurtemssen in Hardenberg 
en Borne wel minder gepast vond maar met van mening was dat er dwang op de 
kiezers was uitgeoefend Het viel bhjkbaar onder de wehswaar minder fraaie maar

63 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Koning betreffende bet onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-3-1868, ARA, BiZa, kabmet, mv nr 145, dossier 701
64 Afschnft van een door J A van Ittersum gedaan verslag van de herstemmmg tussen De Vos de Wael en 
Van der Linden aan de medeleden van de kiesveremgmg Koning en Vaderland Twente-Salland, aan minister 
Heemskerk opgestuurd, 8-2-1868, ARA, BiZa, kabmet, mv nr 145, dossier 701
65 Brief 19-2-1868 Burgemeester van Borne aan Commissans des Konings m Ovenjssel, ARA, BiZa, kabi- 
net, mv nr 146, dossier 701
66 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Koning betreffende het onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-3-1868, ARA, BiZa, kabmet, mv nr 145, dossier 701
67 Brief 12-11-1866 Commissans des Konings in Ovenjssel aan burgemeester Stad Almelo, Gemeentear- 
chief Almelo, map 368
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uitemdelijk toch acceptabele aspecten van het mtoefenen van mvloed Alleen de 
mt Lonneker en Enschede gemelde feiten bestempelde hij als dwang 68

Almelo was zeker geen doorsneedistnct, maar het is duidehjk dat oplopende 
godsdienstige spannmgen de netwerken die gebaseerd waren op sociale relaties 
onder sterke druk konden zetten Veranderende loyahteiten, hberaal antiklenka- 
hsme en de electorale samenwerking van conservatieven en kathoheken leidden 
tot de desmtegratie van veel netwerken oude stpl Deze netwerken waren geba
seerd op waarden als aanzien en gezag, maar die konden de godsdienstige span- 
nmgen met meer bezweren De netwerken stortten in en nieuwe moesten opge- 
bouwd worden

De conservatieven zouden echter met m staat bhjken om nieuwe netwerken op 
te bouwen Ze kwamen van twee zpden onder druk te staan Aan de ene kant oefen- 
den de antikathoheke sentimenten waar de hberalen op mspeelden grote aantrek- 
kmgskracht uit op de traditionele achterban van de conservatieven Dit leidde m 
1872 tot de volgende wanhopige constatermg van de conservatieve burgemeester 
van Delft "het is zover gekomen dat de Cathohjken worden geacht (tegenwoor- 
dig nog) te zpn de vpanden van Oranje en de radicalen N B als de vnenden ”69 
Aan de andere kant ontstond een gesloten netwerk van antirevolutionaxren Het 
conservatieve kamerhd voor Almelo, J Kalff, vroeg in mei 1869 aan Heemskerk 
om via het orthodoxe, maar politick conservatieve, kamerhd P H Saaymans Vader 
mvloed uit te oefenen op de orthodoxe kiezers in zijn district Zelf kon hi] dat met, 
omdat het algemeen bekend was dat hi] met genoeg met de orthodoxe nchtmg 
meegmg 70 Bhjkbaar was er een scheidshjn tussen conservatief en antirevolutionair 
aan het ontstaan waar sociale relaties maar moeihjk doorheen konden breken

De scheidslpn die tussen conservatief en antirevolutionair ontstond, was van 
godsdienstige aard en vloeide voort uit de stnjd bmnen de hervormde kerk Een 
correspondent van Heemskerk m het district Gormchem meldde dat zpn mvloed 
sterk vermmderd was door de orthodoxe overwmnmg in de hervormde kerk in 
zpn district Hoewel hp zich van deze strpd afzpdig had gehouden, was de schade 
aan zpn netwerk groot Hp was nu bezig “de draden van [zpn] weefsel aaneen te 
knoopen”, maar betwpfelde of dat nog mogelpk zou zpn 71 De desmtegratie aan 
conservatieve zpde gmg gepaard met neerslachtigheid en gebrek aan vertrouwen 
Zo weigerde E H ‘s Jacob in 1869 aanvankelpk een kandidatuur voor Amsterdam 
met de woorden “De opoffering voor het landsbelang heeft hare grenzen Ik zie 
met m dat ik altpd degene moet zpn die zich laat doodstemmen ”72

Ook de hberale netwerken hepen schade op In 1869 verwachtte de hberale kan- 
didaat voor het nieuwe kiesdistnct Haarlemmermeer, ]hr J WH Rutgers van Ro- 
zenburg, aanvankelpk dat een groot deel van de kathoheken op zpn hand zou zpn 
vanwege zpn droogmakerpen bp Aalsmeer en Nieuwer-Amstel Enkele dagen voor

68 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Konmg betreffende het onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-4-1868, ARA, BiZa, kabinet, mv nr 145, dossier 701
69 Brief 13-5-1872 J van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr4
70 Brief 28-5-1869 J Kalff aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 4
71 Brief 11-1-1873 Visser van IJzendoorn aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 8
72 Brief 7-10-1869 E H £s Jacob aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 4
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de verkiezmgen moest hi] echter constateren dat de katholieken een eigen kandi- 
daat naar voren hadden geschoven waardoor hi) vermoedehjk alle ‘lokale’ stemmen 
zou verhezen 73 De verschuivende loyahteiten van de kiezers zouden de hberalen 
echter per saldo wmst opleveren De afkalvmg aan katholieke kant werd ruimschoots 
gecompenseerd door de toestroom van voormahge conservatieven van protestant- 
se hmze Wei veranderde hierdoor de samenstelhng van de netwerken

Het afnemende belang van waarden als sociaal aanzien en onafhankehjkheid 
leidde in conservatieve ogen tot excessen als de vervanging m Hoorn van W baron 
van Goltstem door ‘kaaskoper’ K H de Jong74 MJ Ppnappel weigerde in 1874 
een kandidatuur voor Amersfoort omdat er geen ruimte meer was voor mannen 
met eigen begmselen Wie zich met onder het vaandel van een der pohtieke nch- 
tingen schaarde, werd volgens hem mtgemaakt voor windhaan Een ‘ernstige’, dat 
wil zeggen een seneuze en succesvolle, kandidatuur was daardoor onmogehjk ge- 
worden 75 Allesbehalve ‘ernstige’ kandidaturen in conservatieve ogen waren de 
antirevolutionaire ‘telkandidaten’ die slechts inzicht moesten geven in de omvang 
van de aanhang in een district76

Een enkele keer probeerden de conservatieven een comeback te maken met een 
regionaal verkiezmgsthema In Hoorn was dit in 1874 de alom gekoesterde wens 
van een spoorweg door oostehjk Noord-Holland Tegenover de hberaal I D 
Fransen van de Putte stond C Bloem kandidaat die krachtig voor de spoorhjn ij- 
verde Bezwaren tegen een spoorhjn waren er nauwehjks en Bloem meende daar- 
om in het voordeel te zijn, ook omdat Franssen van de Putte met het district geen 
binding had 77

Om Franssen van de Putte te verslaan had Bloem natuurhjk bondgenoten nodig 
en daarom wendde hi) zich tot de katholieke histoncus en Noord-Hollander 
WJ F Nuyens en het voormahge conservatieve kamerhd voor Hoorn, W baron 
van Goltstem Aangezien zi) allesbehalve pohtiek neutrale personen genoemd 
konden worden, kreeg de verkiezmg al snel een pohtieke dimensie Dit werd nog 
versterkt toen een andere contactpersoon, jhr M Salvador, de verkiezmg opvatte 
als een stnjd tussen conservatieven en “onstuimige en immoreele krachten” en 
daarom op eigen mitiatief het conservatieve Dagblad van Zmd-Holland benader- 
de 78 Nuyens had mmiddels De Ti]d mgehcht en ook contact gezocht met De Stan- 
daard In de laatste krant werd Bloem in de herstemmmg aanbevolen, omdat 
Franssen van de Putte volgens het blad door moderne predikanten werd ge- 
steund79 Wat als een provincial campagne was begonnen, werd in korte tijd bm- 
nen de nationale tegenstelhngen getrokken Dat was ongetwpfeld de belangnjkste 
oorzaak van de nederlaag die Bloem in de herstemmmg zou leiden Hi) verloor

73 Brief 4-6-1869 Rutgers van Roozenburg aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 84
74 Brief 2-7-1871 E H cs Jacob aan WJ F Nuyens, Archief van de Nederlandse provmcie der Jezuieten 
(ANJ), Archief WJ F Nuyens (AN), Q-15
75 Brief 24-8-1874 MJ Pijnappel aan W van Goltstem, RAG, Archief W van Goltstem (AVG) mv nr312
76 Kuiper, Herenmmteri], 33
77 Brief 27-9-1874 C Bloem aan Nuyens, ANJ, AN, Q-21, brief 5-10-1874 Van Bommel (Purmerend) aan 
Van Goltstem, RAG, AVG, mv nr 312
78 Brief 21-10-1874M Salvador aan Nuyens, ANJ, AN, Q-15
79 Brief 8-10-1874 H J A M Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-6, De Standaard 27-10-1874
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met 1395 tegen 1660 stemmen van Franssen van de Putte Uit het hoge aantal 
stemmen voor Bloem blijkt dat een regionaal issue nog wel wervend kon werken, 
maar dat het namvelijks meet in staat was nationale tegenstellmgen te verdrmgen 
Daarvoor waren de netwerken waarvan Bloem gebruik moest maken al veel te 
sterk in de bovenlokale politick gemtegreerd 

Het zou echter verkeerd zijn om aan de hand van de verkiezingen m Hoorn te 
concluderen dat de kiezers in de jaren 1870 veranderd waren van sociaal en econo- 
misch afhankehjke kiezers in onafhankehjke kiezers wier stemgedrag voortvloei- 
de mt bovenlokale ideologische loyahteiten Tot de jaren 1890 bleef het uitoefenen 
vaninvloed door middelvan sociale afhankehjkheidsrelaties gemeengoed Ookbm- 
nen de ‘moderne’ partij bij uitstek, de ARP, hield men een open oog voor de mo- 
gehjkheden die dergehjke netwerken boden Kuyper mocht regelmatig het misbruik 
hekelen dat conservatieve grootgrondbezitters van hun sociale overwicht maakten, 
bij het opstellen van antirevolutionaire kandidaturen hield de partijtop er terdege 
rekenmg mee Zo moest baron Schimmelpenrunck van der Oye, die, zoals in de m- 
leidmg van dit hoofdstuk verd beschreven, conservatieve opvattmgen over het po
litick bednjf huldigde, in die distncten mgezet worden “wzzrpersoonhjken invloed 
en aanzien den doorslag geven ”80 En in jum 1875 hield De Standaard de antirevo- 
lutionairen voor dat persoonhjk gezag de cruciale factor vormde m verkiezingen 
Daarom moesten de kiezers vooral persoonhjk bezocht worden 81 

Niettemm hadden de meuwe netwerken van na 1870 scherpere pohtieke of 
godsdienstige contouren en pasten ze qua samenstellmg meer in de nationale te- 
genstellmgen De centrale plaats van lokaal en regionaal vooraanstaande personen 
was daarmee echter nog met uitgespeeld Hun invloed reikte wehswaar met meer 
zo ver als voorheen, maar bmnen de meuwe, in omvang germgere netwerken 
speelden zij nog de eerste viool Wel was hun speelruimte germger geworden 

lemand wiens positie, ook na 1870, bijna onaantastbaar bleef, was de bovenge- 
noemde Nuyens, de onbetwiste leider van de kathoheken op het Noord-Holland- 
se platteland Hij weigerde zijn eigen positie ondergeschikt te maken aan de alge- 
mene hjn, zoals die onder andere door De Tijd werd uitgezet82 Zo dankte de hbe- 
raal K H de Jong in 1879 zijn herverkiezing in Hoorn onder andere aan Nuyens’ 
weigermg hem te bestnj den De Jong had dit te danken aan zijn goede verstandhoudmg 
met Nuyens die ervoor zorgde dat de kathoheke kiezers thuisbleven Het leverde 
Nuyens wel verwijten op van de pnester met pohtieke ambmes H J A.M Schaep- 
man die hem schreef. “als gij over 1000 stemmen kunt beschikken dan is het voor 
een leider der Roomschen’ wat zonderhng, die aan een hberaal in de schoot te gooi- 
en ”83 Dat Nuyens dit, naar eigen zeggen, uit eergevoel jegens De Jong had gedaan, 
noemde Schaepman een absurditeit84 Voor Schaepman was de tijd waarmpersoonhjke 
verstandhoudmgenpohtieke tegenstellmgen konden neutraliseren voorbij

80 Brief 22-11-1884 A F de Savornm Lohman aan A Schimmeipenmnck van der Oye, ARA, ASO, doos 2
81 De Standaard 5-6-1875
82 Correspondents van Robert Frum 1845-1899 HJ Smit en WJ Wieringa ed (Groningen en Djakarta) 
1957,12-6-1883 Nuyens aan Frum
83 Brief 19-5-1879 Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-9
84 Brief 7-6-1879 Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-9
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Veel kandidaten bi) verkiezmgen waren uxt de hoogste standen afkomstxg en ge- 
wend te opereren in een wereld waar achtmg en aanzien een belangnjke rol speel- 
den Velen bekleedden bovendien overheidsfuncties die gezag en respect met zich 
meebrachten Vooral in de jaren 1850 en 1860, maar ook daarna, zagen kandidaten 
hun relatie met de kiezers als een van vertrouwen Daardoor maakte vnjwel le- 
dereen gebruik van de effectmteit van standspolitiek. Succes m verkiezmgen hmg 
af van de reikwpdte en de kracht van sociale netwerken 

Door de polansermg aan het emde van de jaren 1860 raakten de kiezers op drift 
en zouden de netwerken desintegreren Van de meuwe netwerken die ontstonden, 
was standspolitiek opnieuw een fundament, maar de reikwijdte van de netwerken 
was gennger geworden Waren de netwerken oude stijl zeker in politick opzicht 
tamelijk heterogeen, daarna zouden ze scherper omlijnd worden 

Bp de allesoverheersende plaats van standspolitiek moet een kanttekemng ge- 
plaatst worden Het is namelpk naast een realiteit in de negentiende-eeuwse ver- 
kiezingen ook het zelfbeeld van de meeste betrokkenen Niet alleen kandidaten 
zagen een succesvolle verkiezmg als blpk van vertrouwen en aanzien, ook lokale 
verkiezingsagenten verklaarden hun eigen succes uit de mvloed die zp ter plaatse 
bezaten Om na te gaan of dit in hoge mate sociaal bepaalde beeld wel met de wer- 
kehjke gang van zaken strookte, moet onderzocht worden of er geen scheidshjnen 
onder het electoraat voorkwamen waar ook standspolitiek met of nauwehjks 
doorheen kon breken Eerst zullen we echter bekpken in hoeverre bepaalde ele- 
menten uit de standspolitiek correspondeerden met de heersende opvattmgen 
over de aard van representatie en over het algemeen belang



IV Tussen imperatief mandaat en 
onafhankelijkheid, tussen algemeen 

belang en bijzonder belang

In 1850 werd de conservatief J C Baud, minister van Kolonien tussen 1840 en 
1848, in Den Haag en Rotterdam tot kamerlid gekozen Hij nam voor Rotterdam 
zittmg, omdat hij van memng was dat een behoudend kolomaal geluid uit deze 
handelsstad een groot politick gewicht zou hebben Ook de verkiezmg van de 
conservatief H Stolte m Amsterdam beschouwde hi) als een belangnjke uitspraak 
“tegen de leerstellmgen van bet kolomale liberalismus ’51 De uitslag in Rotterdam 
en Amsterdam was voor Baud zo belangnjk, omdat deze distncten meer dan an- 
dere met de kolonien van doen hadden

In Bauds opvattmgen over vertegenwoordigmg is de nawerkmg van bet gedachte- 
goed van Edmund Burke te bespeuren Volgens deze Engelse conservatief verte- 
genwoordigden afgevaardigden met zozeer kiesdistncten of personen maar vooral 
abstracte belangen als landbouw, kathobcisme of kolomale handel Elk kiesdis- 
tnct werd gekenmerkt door een dominant belang De afgevaardigde vertegen- 
woordigde dit belang met alleen voor bet district waarvoor hi) gekozen was maar 
ook voor andere soortgebjke gemeenten m distncten waar andere belangen over- 
heersten Aangezien volgens Burke elk belang objectief kon worden vastgesteld, 
was bet aantal afgevaardigden waardoor bet vertegenwoordigd werd van wemig 
belang Door bet objectieve karakter was in bet parlementair debat met bet aantal 
stemmen maar de kwabteit van de argumenten belangnjk1 2 Baud zal deze opvat- 
tmg waarschijnbjk in grote bjnen hebben gedeeld, gezien zpn optimisme over de 
uitslag in Amsterdam en Rotterdam Voor de behartigmg van bet kolomaal belang 
achtte hij dat van meer belang dan de bberale kamermeerderheid

De verhoudmg tussen kandidaten en kiezers en de functie van kiesveremgmgen 
werd in belangnjke mate bepaald door de heersende gedachten over aard en doel 
van bet representatieve stelsel De opvattmgen over de relatie tussen afgevaardig
den en kiezers bepen mteen van imperatief mandaat tot volkomen onafhankebjk- 
heid In bet eerste geval was de gekozene met meer dan bet doorgeefluik van de 
wensen van de kiezers. In bet laatste geval was hi) m zijn handelen en stemgedrag 
geheel onafhankebjk Tussen deze uitersten waren allerlei tussenposities denkbaar 
zoals geregeld overleg met de kiezers of een gebondenheid die beperkt bleef tot 
verkiezmgsbeloften.3

De voorkeur voor mandaat of onafhankebjkheid maakte deel uit van een cluster

1 De semt-offiaele en particuhere hnefwisselmg tussen J C Baud enj] Rochussen 1845-1851 WA Baud ed 
(3 din, Assen 1983) III, 21-9-1850 en 22-11-1850, brief 22-8-1850 E L Jacobson aan J C Baud, ARA, Archief 
J C Baud (ABa) inv nr 819
2 Hannah Fenichel Pitkin, The concept of representation, (Berkeley en Los Angeles 1967) 173-182
3 Pitkin, The concept of representation, 144-148
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van opvattxngen betreffende het representatieve stelsel Voorstanders van bet man- 
daat gmgen er vanmt dat de kiezers in staat waren zelf bun belangen vast te stellen 
Het algemeen belang was in bun ogen de som van de bijzondere belangen of de wil 
van de meerderheid Aanhangers van onafhankebjkheid meenden vaak dat zowel 
een bijzonder belang als het algemeen belang een objectief karakter had Dit werd 
vastgesteld in een debat waarm argumenten en mformatie werden uitgewisseld 
Het algemeen of nationaal belang was met vanzelfsprekend gebjk aan de subjec- 
tieve wil of de opinie van de kiezers en ook met aan de som van de bijzondere be
langen

Een onafhankebjke positie van de afgevaardigde werd gerechtvaardigd door de 
opvattmg dat de objectieve belangen van de kiezers vaak met overeenstemden met 
bun opvattmgen Kiezers kenden bun ware belangen met Hun wensen en opimes 
waren gebaseerd op kortzicbtig eigenbelang en gebrek aan mformatie Slechts wij- 
ze en ervaren personen konden tot de objectieve vaststellmg van een belang ko- 
men Hiervoor was afstand tot de kiezers een voorwaarde Deze personen werden 
vaak als een elite beschouwd, van Burkes ‘natural elite’ tot het bberale ‘denkend 
deel der natie’ of Thorbeckes ‘aristocratic van het verstand’4 Van deze elite werd 
verondersteld dat ze door haar onafhankebjke positie geen ander belang diende 
dan het algemeen belang Was men daarnaast zoals Baud van memng dat afgevaar- 
digden met zozeer kiezers maar belangen vertegenwoordigden dan was onafhan
kebjkheid bijna vanzelfsprekend In dat geval kon immers ook aan memand ver- 
antwoordmg worden afgelegd 5

In dit hoofdstuk zullen enkele opvattmgen over de verhoudmg tussen kiezers en 
afgevaardigden en over de aard van het algemeen belang de revue passeren Hierbij 
zal ook worden gekeken naar de gevolgen van deze opvattmgen voor het optreden 
van kandidaten tijdens verkiezmgen en voor de plaats van kiesveremgmgen

1 Een algemeen belang en een ware wil, 1848-1870

“De leden stemmen, elk volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak 
met hen, die benoemen ” Artikel 82 van de grondwet van 1848 het volgens velen 
wemig twijfel bestaan over de positie van de afgevaardigde Hij diende onafhan- 
kehjk van de kiezers te zijn. Volgens Thorbecke moest de volksvertegenwoordi- 
ger met de volkswil uitdrukken “maar hetgeen de natie, mdien zij het goede en 
regte wilde, zou willen ”6 Hij was bhjkbaar van memng dat de wil van het electo- 
raat met hoefde te stroken met zijn werkehjk belang 

Of Thorbecke van memng was dat de afgevaardigden in staat waren het natio
naal of algemeen belang objectief vast te stellen is onduidehjk Verschillende ma- 
len heeft hij aangegeven dat wat daaronder verstaan kon worden afhankehjk was 
van persoonhjk mzicht Toch was dat geen reden om het nationaal belang door de

4 W Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) (Arn
hem 1935)58
5 Pitkin, The concept of representation^ 154-155
6 Bnefwissehng van Thorbecke V, 531, ongedateerd
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mzichten van de meerderheid te laten bepalen Immers, zo stelde Thorbecke “Is 
alleen de vraag, wat bet volk of de meerderheid wil, dan vervalt de vraag naar het- 
geen regt, waar, goed en mtvoerbaar is ”7 

Thorbeckes overtuigmg dat hetgeen ‘regt’ en ‘waar’ is ook vastgesteld kon wor- 
den, vloeide voort uit zijn opvattmg dat elk tijdvak een eigen leidend begmsel had 
Het was de taak van de staatsman om de werking van dat begmsel te bevorderen Mis- 
kenmng van het begmsel zou tot een gewelddadige correctie als een revolutie kun- 
nen leiden Thorbecke meende mteraard dat zijn politick program de verwezenlp- 
kmg van het begmsel van zijn tijdvak zou bevorderen Zijn program viel zodoende 
samen met het algemeen belang 8 Vandaar dat voor Thorbecke met elke opvattmg 
van evenveel waarde was Zo stelde hi) m 1849 dat de opime die valt m “de grond- 
toon des tijds” of die “de ngtmg barer eeuw” uitdrukt meer waarde heeft dan ande- 
re opimes 9 Algemeen belang viel voor hem uxteindehjk samen met hberale politick 10 

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan de plaats van persoonhjke ei- 
genschappen m het hberale pohtieke vertoog. Staatsheden, kamerleden en kiezers 
dienden volgens hberalen het algemeen belang boven het eigen belang te stellen 
Hiervoor was zelfstandigheid en onafhankehjkheid een eerste vereiste Toewi]- 
dmg aan het algemeen belang werd als een deugd benoemd en het dienen van par- 
ticuhere en deelbelangen als corruptie Behartigmg van het algemeen belang uit 
phchtsbesef werd vaak herleid tot het persoonlpk karakter Slechts door onafhan- 
kehjkheid en zelfstandigheid en door bedwmgmg van de hartstocht kon het alge
meen belang worden gediend zonder dat een bijzonder belang zou overheersen11 

Ook Thorbecke hechtte groot belang aan persoonhjke eigenschappen Partijen 
vond hij minder belangnjk en zelfs een beetje gevaarhjk Immers, het gevaar van 
partijschap, overheersmg van de rede door hartstochten, lag altijd op de loer Bo- 
vendien kon partijvormmg makkehjk leiden tot het aanroepen van de nationale 
wil Dat zou de onafhankehjkheid van de afgevaardigden in gevaar kunnen bren- 
gen en zo tot het dommeren van een bepaald deelbelang kunnen leiden 12 

Ook de kiezers moesten zich volgens Thorbecke met laten leiden door staat- 
kundige behjdemssen maar door de vraag of de kandidaat het karakter en de be- 
kwaamheid bezat om aan het algemeen belang te kunnen bijdragen.13 Hierm stond 
hij met alleen In 1864 stelde bijvoorbeeld de hberaal R Fruin dat bij de keuze tus
sen kandidaten talent, aanzien, wijsheid en rechtschapenheid belangrijker waren 
dan de partij waartoe ze behoorden 14

7 Verkade, Overzicht der staatkundige denkheelden, 18, 34-36, 72-73,129
8 JC Boogman, 'JR Thorbecke Uudagmg en antwoord’, BMGN 87(1972) 354-374, Stefan Dudmk, 
Deugdzaam hherahsme Sociaal-hberahsme in Nederland 1870-1901 (Amsterdam 1997) 27-29
9 Verkade, Overzicht der staatkundige denkheelden^ 127, G A van der List, ‘J R Thorbecke (1798-1872)’, 
in GA vanderListenPG C vanSchieed Van Thorbecke tot Telders Hoofdpersonenuitdegeschiedemsvan 
het Nederlandse hherahsme voor 1940, (Assen en Maastricht 1993) 23-37
10 Henk te Velde, Gemeenschapszm en phchtsbesef Liberahsme en nationahsme in Nederland, 1870-1918 
(-’s^Travenhage 1992) 21
11 „ Dudmk, 38-39,67-68, Ido de Haan en Henk te Velde,‘Vormenvanpohtiek Ver-
andenngen van de openbaarheid in Nederland, 1848-1900’, BMGN 111(1996)167-200, aldaar 169-175
12 Verkade, Overzicht der staatkundige denkheelden, 99-102
13 Ibidem
14 R Vrum, Pohtieke morahteit Open brief aan mr G Groen van Prmsterer (Leiden 1864)
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De grondwet was minder duidelijk over wat een afgevaardigde eigenlijk be- 
hoorde te vertegenwoordigen Artikel 74 bepaalde. “De Staten-Generaal verte- 
genwoordigen bet geheele Nederlandsche volk ” De liberaal J B baron van Hu- 
genpoth tot den Beerenclaauw leidde bier in 1865 uit af dat elke afgevaardigde 
alleen bet algemeen belang kon vertegenwoordigen en met een btjzonder belang 
Het algemeen belang diende de ware wil van de meerderheid van vrije en zelfstan- 
dige kiezers weer te geven Van Hugenpoth zag in de grondwet van 1848 en in de 
bberale bewegmg een mtdrukkmg van deze ware wil. In zijn optiek hadden mm- 
derheden wel het recht gehoord te worden maar geen recht op evenredige verte- 
genwoordigmg Dat zou namebjk leiden tot transacties tussen de mmderheden en 
de meerderheid en tot het wikken en wegen van bijzondere belangen De ware wil 
van de meerderheid zou zo met zmver tot mtdrukkmg kunnen komen 15 

De opvattmgen van Van Hugenpoth werden bestreden door Buys volgens wie 
de Staten-Generaal met de wil maar de belangen van de natie moesten vertegen
woordigen Kiesdistncten waren volgens de Leidse hoogleraar juist mgevoerd om 
de mmderheden een stem te geven De volksvertegenwoordiging moest de belan
gen, wensen en behoeften van de gemeenschap op evenredige wijze weergeven 
Pas nadat het algemeen belang door eigen ogen, stadsogen, orthodoxe ogen en 
boerenogen was bekeken zou een juiste balans tussen algemeen en bijzonder be
lang kunnen worden gevonden Buys stelde zich zo wat terzijde van de bberale 
hoofdstroom die algemeen en nationaal belang met hberahsme gelrjkstelde en met 
met een afwegmg van de afzonderlpke belangen 16

2 Antirevolutionairen en katholieken

Groen van Prmsterer was een van de wemigen die direct stellmg namen tegen de 
zelfbewuste vereenzelvigmg van hberahsme en algemeen belang In 1850 pleitte hi) 
voor duidelijk te onderscheiden antirevolutionaire, conservatieve en bberale kies- 
veremgmgen 17 Partijen waren volgens hem onontbeerhjkm een constitutioneel stel- 
sel Kandidaten dienden duidehjke verklarmgen af te leggen zodat de kiezers wis- 
ten waartussen ze konden kiezen. A1 m 1840 stelde Groen naar aanleidmg van de 
grondwetsherzienmg m dat ] aar dat de onafhankehjkheid van de afgevaardigden ten 
opzichte van de kiezers gennger moest worden Zonder dat hi] het precies omschreef, 
zou er volgens hem van een soort mandaat sprake moeten zijn 18 Het is dan ook met 
vreemd dat Groen bi) de verkiezmgen van 1852 van menmg was dat de kiezers moes
ten kunnen weten of een kandidaat vnjzmnige of behoudende beginselen was toe- 
gedaan Vooral vanwege de aanhangige armenwet was dmdehjkheid geboden.19

15 J B van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, Inleidmg tot waarheid in staatsheleid (Utrecht 1865) 6-19,88-103
16 J T Buys, ‘Een gevaarhjk kxesstelsel 1865:’ (1865), II, 539-555, Huizinga, ‘Een gebroken spiegel5,430-
431
17 DeNederlander\(>-^-\^50
18 PA Diepenhorst, Onze strvjd in de Staten-Generaal (2 din, Amsterdam 1929) II, 9, H R Nord, Histon- 
sche ontwikkelmg en heteekems van de representatiegedachte in het staatsrecht (Leiden 1945) 139-140, VE L 
de Stuers, De verhoudmg der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers (Leiden 1869) 98-99
19 De Nederlander2%-4-l%52
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Groen noemde zichzelf een partijman Hij kwam er rond voor mt dat hi] streed 
voor een partijbelang Naar eigen zeggen was hi] afgevaardigd door een godsdien- 
stige parti]20 Zijn pogmgen om hi] de verkiezmgen kandidaten duidelpke uitspra- 
ken te ontlokken, stuitten echter op hevig verzet In 1864 bijvoorbeeld verweet 
Fruin hem dat hi] kandidaten in rail voor stemmen beloften afperste die tegen hun 
overtuigmgen mgmgen Frum noemde dat een gevaar voor de pohtieke morahteit 
en een pogmg tot corruptie Uit eigenbelang zouden de kandidaten namehjk hun 
overtuigmg verloochenen21

Uiteraard verwierp Groen deze beschuldigmgen Wat Frum een belofte noemde, 
was voor Groen een verklarmg van begmselen Dit onderscheid werd ovengens 
ook gemaakt door verschillende hberalen die Frums beschuldigmgen te ver von- 
den gaan Anderen vonden daarentegen het onderscheid te subtiel Veel kiezers 
zouden een verklarmg als een belofte opvatten, waardoor kandidaten te weimg af- 
stand van de kiezers zouden houden 22

Buys viel Groen aan omdat zpn staatkundige programma te beperkt zou zpn 
Groen verhief volgens de hoogleraar een bijzonder belang, het kerkehjk belang, 
tot algemeen belang Wie echter het algemeen belang wilde dienen, moest zich 
op een staatkundig beginsel baseren waarmee ook bpzondere belangen als bij
voorbeeld kolomen, defensie en belastmgen beoordeeld konden worden Buys 
meende uit Groens zwijgen over deze en andere onderwerpen te kunnen opma- 
ken dat het antirevolutionair beginsel daarop bhjkbaar met van toepassmg was 
Daarom ontzegde hi] de antirevolutionaire nchtmg het predikaat staatkundige 
parti)23

Groen was met onder de mdruk van de pretentie van de hberalen dat zi] het al
gemeen belang vertegenwoordigden Wei kon hi] er begnp voor opbrengen In 
1849 stelde hi] dat het voor elke parti) die aan de macht is verleidehjk is om door 
“het nationahzeren van eigen denkwijze” eensgezmdheid te scheppen 24 In de 
populaire leuze ‘Eendragt maakt Magt’ zag hi] opportumstische trekjes, maar ook 
Groen beschouwde, net als de meeste hberalen, zijn eigen begmselen als van een 
andere orde Niet omdat ze m de ‘grondtoon des tijds’ zouden vallen, maar omdat 
ze op christehjk-histonsche begmselen waren gebaseerd en omdat Nederland een 
protestantse natie was In de begmselverklarmgen van de antirevolutionaire kies- 
veremgmgen die m de jaren 1850 werden opgencht, werd vaak gesteld dat bij de 
behartigmg van ’s lands belangen dit protestantse karakter steeds de leidraad 
moest vormen25 Bi] de antirevolutionairen was zodoende ook sprake van een vcr- 
eenzelvigmg met het algemeen belang, maar meer dan bi] de hberalen was er ook

20 DPD Fabms, ‘Groen van Prmsterer over staatkundige partijen’, in GM denHartoghed Schnft en his
tone 1878-1928 Gedenkhoek bij het vijftig-jang hestaan der georgamseerde Antirevolutionaire Parti] (Kam- 
pen 1928) 257-280, aldaar 258-259, 263-264, J C van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis der wording van 
de anti-revolutionaire of christehjk-histonsche staatspartij (Amsterdam 1925) 327
21 Frum, ‘Politieke moraliteiF, 247, 284-288
22 Z W Sneller, Groen van Prmsterer en Frum (Amsterdam 1949) 613-619, De Stuers, De verhoudmg, 110-117
23 J T Buys, ‘Misverstand’ (1865), Stu, I, 26-50 Idem, ‘Winter- en zomerstormen’ (1866), Stu, 1,51-78
24 Fabms, ‘Schnft en histone’, 263-264, G Groen van Prmsterer, Adviezen m de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, zittmg van 1849 (Amsterdam 1850) 86
25 Van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis, 341, 347-350
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oog voor de problematische relatie tussen bijzondere belangen en bet algemeen 
belang Ongetwijfeld hing dit samen met de eigen margmale positie

Het katholieke dagblad De Ti]d maakte m 1848 en 1850, door bij de verkie- 
zmgen Groen te ondersteunen, duidelijk dat ook m sommige katholieke knngen 
waarde werd gehecht aan de vertegenwoordiging van bpzondere belangen en 
mmderheden Met het ondersteunen van de protestant )hr. J O de Jong van Beek 
en Donk in het vnjwel homogeen katholieke district Eindhoven, probeerde 
hoofdredacteur J A Smits tevergeefs de pfotestantse Noord-Brabanders een 
stem te geven 26 Ook De Ti]d wilde herkenbare pohtieke nchtmgen. In 1850 
werd de houdmg van kandidaten ten aanzien van bpzonder onderwijs, armenwet 
en het recht van veremging beshssend genoemd 27 In 1852 werden de kiezers op- 
meuw opgeroepen bij het mvullen van het stembiljet rekenmg te houden met de 
gezmdheid van de kandidaten ten aanzien van de armenwet en de vrpheid van de 
kerk28

Toch vormden de m De Ttjd geventileerde opvattmgen over vertegenwoordi
ging van bijzondere belangen en mmderheden geen blijvende mtdagmg voor de 
‘algemene’ pretenties van het hberahsme, maar zouden ze langzaam naar de ach- 
tergrond verdwpnen Hiervoor waren de teleurstellende ervanngen tpdens de eer- 
ste directe verkiezmgen verantwoordehjk Het bleek dat katholieke kandidaten in 
protestantse distncten geen schijn van kans hadden29 Hierdoor ontstond onder 
kathoheken, vooral na de Apnlbewegmg, een afnemende mteresse voor verkie- 
zingen Daarmee verdwenen ook de opmerkmgen en beschouwmgen over het re- 
presentatieve stelsel. Dat zwijgen werd door de protestantse elite eenvoudig als 
een feit geaccepteerd en soms zelfs als een bevestigmg van onpartijdigheid gezien 
Katholieke belangen waren, als onderdeel van het algemeen belang, blijkbaar bi] 
hen in goede handen Dat bijvoorbeeld De Tijd in 1862 als voordeel van het ont- 
breken van partijstrrjd het bewaren van de lokale eensgezmdheid noemde, droeg 
daar aan bp 30

De meeste katholieke kamerleden zagen zich met als behartiger van het kathohek 
belang maar als behartiger van het algemeen belang of van de belangen van hun dis
trict Kathohcisme vormde daarvan slechts een onderdeel Juist de hoge graad van 
godsdienstige homogemteit in de Noord-Brabantse en Limburgse distncten gaf 
ruim baan aan standspohtiek Bovendien droeg de afstand die de katholieke kerk in 
de eerste twee decenma na 1848 ten opzichte van de politick bewaarde, althans van 
de openbare aspecten als verkiezmgen, daar in belangrpke mate aan bp De kerk 
was wel een van de machten m een district waarmee rekenmg moest worden ge- 
houden. Om deze reden vroeg de met bepaald als conservatief of ultramontaans 
bekend staande PJ.J Hollmgerus Pppers in 1862 aan de Bredase bisschop goed- 
keunng voor zpn kandidatuur m het kiesdistnct Breda31 Alleen voor kamerleden

26 De Ti]d 10-8-1850,20-8-1850, 9-9-1850, Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 95
27 'beekehidLXy Rond grondwetsherziemng, 193
28 De Tijd 3-6-1852
29 Beekelaar, Rond grondwetsherziemng^ 196
30 De Tijd 7-6-1862
31 De Jong, ‘Eene schiftmg’, 126
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als Van Nispen van Sevenaer en A A J Meylmk, die van 1854 tot 1863 voor Eind
hoven zittmg had, viel het algemeen belang goeddeels samen met het kathohek be- 
lang Voor de meeste andere kathoheke kamerleden sloeg vertegenwoordigmg van 
mmderheden met op henzelf. Zij zaten met pnmair als kathoheken in de Kamer 
Hun pohtieke basis was standspohtiek Alleen de Limburgers trof regelmatig het 
verwijt van het najagen van eigen, provinciaal, belang

3 Liberalen en conservatieven

Liberalen zagen zich als de dragers van het algemeen belang en de vooruitgang In 
hen kwam als het ware het leidende begmsel van het tpdvak tot mtdrukkmg Een 
dergehjke mamer van denken was met typisch hberaal Ook de conservatieven 
dachten in zulke termen

De belangnjkste pohtieke tegenstellmg in de jaren rond 1860 was die tussen 
conservatieven en liberalen De pohtieke stnjd had vaak een persoonhjk karakter 
Volgens Buys kwam dit doordat beide partijen zo dicht bij elkaar stonden dat ze 
zich nauwehjks op basis van begmselen konden onderscheiden 32 Inderdaad had- 
den de conservatieven rond 1860 de grondwet van 1848 loyaal geaccepteerd en op 
belangnjke terremen als de scheidmg van kerk en staat en het onderwps verschil- 
den ze met veel van de liberalen

Daarnaast waren nogal wat conservatieven rond 1848 als hberaal politick actief 
geworden Ook hierdoor hepen de visies op de aard van de politick met ver uiteen 
Een gematigd conservatief als jhr J de Bosch Kemper was in 1865 net als Emm 
van menmg dat het algemeen belang het best gediend werd wanneer de bekwaam- 
sten gekozen werden “eene anstocratie van verdiensten en van maatschappehjken 
mvloed.”33 Hij meende dat het tot de ongeschreven phchten van de staatsburger 
behoorde om eendracht en verdraagzaamheid na te streven Hij erkende het be- 
staan en tot zekere hoogte ook het nut van partijen, maar het uitemdehjke streven 
was gencht op het bereiken van algemene overeenstemmmg, op “de ware een- 
dragt” Een afgevaardigde moest het geheel vertegenwoordigen en geen standen, 
belangen, plaatsen of partijen34

De Bosch Kemper stond op deze punten dicht bij Thorbecke Ook ten aanzien 
van de wijze waarop het algemeen belang behartigd moest worden, week hij met 
principled af Dat kon alleen door “de ideen van het wezenthjk goede en ware, 
die zich in de geschiedems verwezenthjken, te onderscheiden van den voorbij- 
gaanden tijdgeest.”35 Diende bij Thorbecke het begmsel van het tijdvak leidraad te 
zijn, bij De Bosch Kemper was dat het karakter en de eigen nchtmg van het Ne-

32 J T Buys, ‘De donkere dagen voor Kersmis’(lB65), Stu, 1,3-26, Idem, ‘Avontuurhjke politiek’(1868), Stu, I, 
204-231
33 J de Bosch Kemper, Handleiding tot de kenms van het Nederlandsche staatsregt en staatshestuur (Am
sterdam 1865) 21, 427-430, C A Tamse,‘De pohtieke ontwikkelmg in Nederland 1862-1874’, in Th vanTijn 
e a ed Geschiedems van het moderne Nederland Pohtieke, economische en sociale ontwikkelmgen (Houten 
1988) 147-178, aldaar 168-169
34 De Bosch Kemper, Handleiding, 101-102,423-424
35 Ibidem 185
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derlandse volk Het was de taak van de afgevaardigden die richtmg te ontdekken 36
Behalve door het ontbreken van fundamentele tegenstellmgen had de stnjd tus- 

sen conservatieven en hberalen ook een persoonhjk karakter omdat persoonhjke 
eigenschappen nu eenmaal pohtiek waren Afgevaardigden moesten aan hoge 
eisen voldoen om het algemeen belang te kunnen dienen In mime knng werd toe- 
wijdmg aan het algemeen belang als een deugd beschouwd en het mtsluitend be- 
hartigen van deelbelangen als corruptie Pohtieke tegenstellmgen konden zo mak- 
kelpk herleid worden tot het nastreven van eigenbelang. De pohtieke tegenstander 
was dan baatzuchtig en voldeed dus met aan de eisen Zo zagen hberalen soms 
provmciahsme, chentehsme en famihebanden als kenmerkende mgredienten van 
conservatieve politick37

De opvattmg dat het algemeen belang een objectief karakter had, het ook weimg 
ruinate aan andere parti] en Zowel conservatieven als hberalen meenden de ware 
wil of het karakter van de natie of de grondtoon van het tijdvak te vertegenwoor- 
digen De eind 1868 opgenchte conservatieve kiesveremgmg die op nationaal ni
veau opereerde, heette met toevalhg “De Algemeene Kiesvereemgmg” Met zulke 
alomvattende pretenties was het nauwehjks mogelpk elkaar als gehjkwaardig te 
beschouwen

Vanuit deze opvattmg schilderden de conservatieven Thorbecke als een patroon 
af en de hberale parti] - conservatieven spraken hever van ‘Thorbeckeanen’ om de 
afhankelpkheidsrelatie te benadrukken - als “een slaven-optogt achter den zege- 
kar van den dictator.”38 Volgens de hoofdredacteur van het Dagblad van Zmd- 
Holland IJ Lion werd de afhankehjkheid m stand gehouden door het vergeven 
van baantjes aan meelopers en het schenken van subsidies aan kiesdistncten.39 
Zonder het exphciet te zeggen, beschuldigde hi] de hberalen van corruptie. Van 
dienstbaarheid aan deelbelangen ten koste van het algemeen belang Om de ware 
wil der natie vast te kunnen stellen, pleitte Lion m 1864 voor kamerontbmdmg en 
een konmkhjke proclamatie waarm de kiezers zouden worden opgeroepen hun 
stem uit te brengen. Hi] veronderstelde dat de lage opkomst de factie van Thor
becke m staat stelde aan de macht te bhjven40

4 Kiesverenigingen

Liberalen en conservatieven waardeerden dus m de ]aren 1850 en 1860 het onaf- 
hankelpke kamerhd De persoonhjke kwaliteiten van kandidaten leken en waren 
soms dan ook belangrpker dan hun pohtieke standpunten De bekwaamsten

36 Ibidem 185,189, 423-424
37 De Haan en Te Velde, Vormen van politick' 170
38 Daghlad van Zmd-Holland 2S-5-1864 IJ Lion, Mijn staatkundig leven Bijdragen tot de kenms der dag- 
hladpers in Nederland (Den Haag 1865) 195, Jos Leenders, ‘De lof der kleurloosheid Een kiezersvereniging, 
1867-1886’, Holland 28(1996) 38-51, aldaar 44 Leenders laat zien dat ook in lokale kranten als de Hoornsche 
Courant soortgelijke opvattingen werden verkondigd
39 Dagblad van Zmd-Holland 2S-5-1S64 IJ Lion, De polttteke haan eene ernstige stem van waarschuwing 
en voorhchtmg aan de kiezers van Nederland (Tiel 1858) Lion, Mi]n staatkundig leven, 212,226-228
40 Daghlad van Zmd-Holland 27-5-1864
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vormden een elite van het verstand Zij bezaten de onafhankelijkheid om onpar- 
tijdig het algemeen belang te kunnen dienen Dit cluster van al dan met consisten- 
te opvattingen vormde een fundament voor standspolitiek De vereiste persoon- 
Ipke eigenschappen werden immers vooral under de hogere standen gevonden 
Boeren en ambachtslieden under de kiezers werden als afhankelijk beschuuwd en 
buvendien vaak als behept met kerkelijke passies

Kiesveremgmgen zijn wel eens de ulie in de machmerie van het kiesstelsel ge- 
nuemd Ze zurgden ervuur dat de kiezers wisten welke nutabele was uitverkuren 
um hen m Den Haag te vertegenwoordigen Dat was nudig um stemmenversmp- 
penng te vnorkumen. De kieswet kende namehjk geen ufficiele kandidaten De 
kiezers vulden thuis een naam up het stembiljet in Standspuhtiek en het belang 
van persuonhjke eigenschappen verklaren waarum summige kiesveremgmgen 
kandidaten van uiteenlupende puhtieke kleur aanbevulen uf dat verschillende 
kiesveremgmgen dezelfde kandidaat naar vuren schuven 41 Vuor Amsterdam is 
bijvourbeeld duur Van Tijn gecunstateerd dat de kiesveremgmgen uit een handvol 
nutabelen bestonden die enkele weken vuur de verkiezingen bpeenkwamen en 
verder een slapend bestaan leidden42

Toch werden hier en daar uuk kiesveremgmgen upgencht met een dmdehjk ker- 
kelpk uf puhtiek gezicht Hiertue behuurden bijvuurbeeld de hberale kiesverem- 
gmg ‘Redding duur Bezumiging’ uit Zutphen en de kathuheke kiesveremgmg ‘De 
Tuekumst5 uit Den Haag Het aantal antirevulutiunaire kiesveremgmgen dat werd 
upgencht was tamelpk gruut In 1851 werden er twee, m 1852 zeven en m 1853 na 
de Apnlbewegmg nug een zestal upgencht Huewel uuk hier meestal nutabelen 
dummeerden en persuunhjke uverwegingen bi) kandidenngen regelmatig de 
duurslag gaven, beschikten deze veremgmgen uver prugramma’s met uitgesproken 
begmselen43

De meeste kiesveremgmgen met een kerkelijke uf puhtieke kleur speelden een 
margmale rol m het regiunale puhtieke leven De meeste verdwenen m de wemig 
gepolanseerde jaren rund 1860 Na upheffmg sluten de leden zich vaak aan bij de 
dummante, meestal gematigde, kiesveremgmg Op deze mamer kunden ze m- 
vlued bhjven uituefenen, zuals de leden van de Vnjzinmge Kiezers-Vereemgmg m 
Amsterdam na de upheffmg van hun kiesveremgmg m 1855 zuuden doen Zij slu
ten zich aan bij de cunservatieve kiesveremgmg De Grundwet en wisten de kandi- 
daatstellmg m gematigd hberale nchtmg bij te sturen 44

Aansluitmg bij de dummante kiesveremgmg in het district kan als een teken van 
zwakte wurden uitgelegd, maar meer dan dat was het een mtmg van de heersende 
puhtieke cultuur waarm geprufileerde kiesveremgmgen aan facties deden denken 
Het algemeen belang verunderstelde vuur velen eensgezmdheid, het tegendeel van 
verdeeldheid Het is zuwel vanuit deze upvattmg als vanuit het idee van standspu-

41 JCH Blom, ‘Partijen en verzuilmg rond de eeuwwisselmg’, in RA Kooleed Het belang van pohtieke 
parttjen (Groningen 1984) 23-40, aldaar 31-32
42 VanTijn, Twintig]aren Amsterdam, 143-146
43 Van der Does, Bijdrage tot de geschiedems, 346-353, noemt de volgende antirevohitionaire kiesverenigin- 
gen Amsterdam en Utrecht in 1851, Den Haag, Ede, Leeuwarden, Zwolle, Appmgedam, Vreeland en Zutphen 
in 1852 en Gouda, Middelburg, Groningen, Ermelo, Dordrecht en Overflakkee en Goedereede in 1853
44 Van Tijn, Tien iaren hberale oppositie’, 325, Van Tijn, Twmtig jaren Amsterdam, 146
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litiek begnjpelijk dat veel kiesverenxgingen rmmte boden aan allerlex politieke en 
kerkelijke nuances In het ene district kon bet middelpunt wat meer in liberale 
nchtmg liggen en in het andere district wat meer in cons ervatieve nchtmg, maar de 
meeste kiesverenigmgen boden gematigd liberale en gematigd conservatieve, ge- 
matigd vrijzmmge en gematigd orthodoxe nchtingen alle mogelijkheden om m- 
vloed mt te oefenen op de kandidaatstellingen 

Kiesverenigmgen stonden met bij ledereen in een goed blaadje Doordat ze tus- 
sen de kiezer en de afgevaardigde stonden, zouden ze volgens sommigen de indi- 
recte verkiezmgen van voor 1848 opmeuw hebben mgevoerd. Onder deze cntici 
was een oud-liberaal als WC D. Olivier en een gematigd conservatief als De 
Bosch Kemper te vinden De laatste vergeleek het bewmd dat kiesverenigmgen 
uitoefenden met een oligarchic 45 De meeste pubhcisten erkenden echter, of zij nu 
het belang van persoonhjke kwahteiten of politieke geloofsbehjdemssen bena- 
drukten, dat kiesverenigmgen onvermpdelpk waren De kiezers moesten onder- 
hng kunnen overleggen wie van de kandidaten het meest bekwaam was of het 
meest met hun eigen denkbeelden overeenstemde Verkiezmgen zouden anders 
een loterp kunnen worden met alle ongewenste uitkomsten van dien46 

Het zoeken naar de grootste gemene deler m kiesverenigmgen van onbestemde 
kleur en het m de openbaarheid ophouden van eensgezmdheid is herhaaldehjk ne- 
gatief beoordeeld Zo kan volgens Van Tijn uit de standspohtiek van de domman- 
te kiesveremgmg van Amsterdam, De Grondwet, afgeleid worden dat het de kies- 
verenigmg bhjkbaar vooral gmg om het verhmderen van politick leven Dat hbe- 
ralen en conservatieven emd jaren 1850 dezelfde kandidaten aanbevolen, noemt 
hij het dieptepunt van de politieke apathie die in Amsterdam heerste 47 Dit oordeel 
verraadt vooral onbegnp over de kaders waarbmnen conservatieven en hberalen 
politick bedreven Het heeft te wemig oog voor de politieke betekenis van per- 
soonlijke eigenschappen, maar ook voor de manoeuvres achter de schermen 

Alle nadruk die op het belang van persoonhjke eigenschappen, onafhankehjkheid, 
eensgezmdheid en algemeen belang werd gelegd, kan namehjk met verhelen dat ver
kiezmgen uitemdehjk ook om zetels gmgen Daarbij dreigde deugd wel eens te ont- 
aarden m corruptie en kwam de onafhankehjkheid soms behoorhjk m het gedrang. 
Een tweetal voorbeelden kan laten zien hoe achter de schermen werd onderhandeld, 
terwijl m de openbaarheid vooral eensgezmdheid werd gedemonstreerd 

In Rotterdam moesten m 1850 twee meuwe kamerleden gekozen worden, om- 
dat de aftredende hberalen, E.P de Monchy en A van Rijckevorsel Hzn , zich met 
herkiesbaar stelden De kandidermg zou plaatsvmden tijdens een tweetal bijeen- 
komsten van een algemene kiezersvergadenng Een van de kandidaten die naar 
voren werd geschoven was de conservatieve ex-minister van Kolomen Baud

45 JH von Santen, £Een verstokt thorbeckiaan mr WC D Olivier’, in E JonkerenM vanRossemed Ge- 
schiedems & Cultuwr Achttien opstellen (VGravenhage 1990) 81-96, aldaar 91, De Bosch Kemper, Handlei- 
ding, 177-178 Over de Thorbeckiaanse theone van de onafhankelijke kiezer en de onafhankelijke volksverte- 
genwoordiger Boogman, Rondom 1848, 74-75 Door met te wpzen op soortgelijke denkbeelden onder con
servatieven wekl Boogman de onjuiste mdruk dat dit exclusief-hberale opvattmgen waren
46 De Stuers, De verhoudmg, 105-113
47 Van Tijn, Twintig jar en Amsterdam, 146-147
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Baud, die m Yelp woonde, werd gepousseerd door E L Jacobson, vooraan- 
staand Rotterdams makelaar in koffie Dat Baud uitzicht had op een veelbeloven- 
de kandidatuur kwam doordat in Rotterdamse handelskrmgen onvrede bestond 
over de scheepvaartwetten van minister PP van Bosse die begin augustus 1850 in 
het Staatsblad waren gepubhceerd De Rotterdamse kamerleden hadden de 
scheepvaartwetten, die hberalisermg van de handel mogehjk maakten, onder- 
steund 48 Niet ledereen in de Rotterdamse handelswereld was het hiermee eens en 
verschillende koopheden hadden zich daarom tot Baud gewend Zijn kandidatuur 
was gencht tegen hberahsenng van de kolomale handel

Half augustus 1850 zou de eerste kiezersvergadenng gehouden worden waarop 
kandidaten voorgesteld konden worden Het was voor Jacobson - Baud zou tot 
na de verkiezingen geen voet in Rotterdam zetten - zaak om voor die vergadermg 
zoveel mogehjk groepermgen rond Bauds kandidatuur te veremgen Eerst bena- 
derde hij het aftredende kamerhd Van Rijckevorsel van wie de meeste tegenstand 
werd verwacht Van Rpckevorsel decide echter mee dat hij en de Nieuwe Rotter- 
damsche Courant, Baud zoveel mogehjk zouden tegenwerken49

Meer uitzicht boden de Rotterdamse kathoheken De mvloednjke kathoheke 
advocaat J PA Leesberg stond met ongenegen tegenover Baud maar wenste eerst 
een schriftehjk bewijs van diens gezmdheid jegens de kathoheken De kathoheke 
voormannen waren weimg gemteresseerd m scheepvaartwetten en vnjhandel 
maar des te meer in de positie van het godsdienstig onderwijs op de openbare 
scholen Hoewel Baud het in stnjd achtte met zijn prestige en aanzien om concre
te vragen te beantwoorden, zwichtte hij toch en antwoordde Leesberg dat hi] van 
menmg was dat het godsdienstonderwijs vanwege de gezmdten moest worden ge- 
geven en vnj van staatsinvloed diende te zijn Hierna kon hij op de kathoheke 
stemmen rekenen.50

Een groep koopheden schreef Baud een brief waann ze zijn memng vroegen 
over vier specifieke onderwerpen met betrekkmg tot Van Bosses scheepvaartwet
ten en de kolomen Ze waren tegen hervormingen gekant en wensten bij de eerste 
gelegenheid mtrekking van de scheepvaartwetten Rondborstige beantwoordmg 
door Baud stelden ze als voorwaarde alvorens zijn kandidatuur te ondersteunen 
De koopheden boden met alleen hun eigen stemmen aan, maar ook die van hun le- 
veranciers en andere relaties op wie zij invloed konden uitoefenen Baud ant
woordde ook op deze vragen naar tevredenheid.51

Nadat zo twee belangnjke groepen rond Baud veremgd waren, was het volgen- 
de doel de invloed van Van Rijckevorsel en de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
zoveel mogehjk te neutrahseren De vergadermg van aandeelhouders van de Nieu
we Rotterdamsche Courant was daarvoor het aangewezen moment. Jacobson wist 
ondanks de oppositie van Van Rijckevorsel en hoofdredacteur H.H Tels de ver-

48 Boogman, Rondom 1848, 98-99
49 Brief 6-8-1850 E L Jacobson aan J C Baud, ARA, ABa, inv nr 793
50 Bneven E L Jacobson aan J C Baud, ARA, ABa, 7-8-1850 inv nr 793, 22-8-1850 en 25-8-1850 inv nr 
819 Bneven 9-8-1850 en 24-8-1850 Baud aan Jacobson, ARA, ABa, inv nr 793
51 Brief 9-8-1850 Dorrepaal c s aanJC Baud, 9-8-1850 Hoboken aan J C Baud en 10-8-1850 E L Jacob
son aan J C Baud, ARA, ABa, inv nr 819
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gadermg ervan te overtuigen dat in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geen per- 
sonen beoordeeld zouden mogen worden voordat de kiezersvergadenng was ge- 
houden.52 Mede door dit succes kreeg Baud op de tweede kiezersvergadenng de 
meeste stemmen Tijdens de verkiezmgen werd hi) met een flmke meerderheid ge- 
kozen

Uit de Rotterdamse verkiezmgen blpkt dat voor een succesvolle kandidatuur 
sterk uiteenlopende groepenngen samengebracht moesten worden De Rotter
damse katholieken en de ontevreden kooplieden hadden weliswaar geen tegen- 
stnjdige belangen maar ze hadden ook mets met elkaar gemeen In het bijeenbren- 
gen van deze groepen werd de later door Frum als corruptie omschreven praktijk 
van beloften voor stemmen dicht benaderd Ten slotte blpkt dat de kandidenng op 
de kiezersvergadenng het sluitstuk was van de voorafgaande onderhandelmgen 
Onverwachte gebeurtenissen daargelaten waren de kaarten al geschud

Onderhandelmgen konden ook plaatsvmden tussen kiesveremgingen van ver- 
schillende pohtieke kleur Een voorbeeld hiervan is de verkiezmg van J Kappeyne 
van de Coppello m 1862 tot kamerlid voor Den Haag Hi) werd door alle vier de 
Haagse kiesveremgingen kandidaat gesteld De gesprekken die daarover plaats- 
vonden zouden nooit bekend zijn geworden als de conservatieven zich met door 
Kappeyne bedrogen hadden gevoeld Bij zijn aftredmg in 1866 werd hi) door het 
Dagblad van Zmd-Holland van woordbreuk beschuldigd. Daarmee werd zi)n 
persoonhjke en pohtieke mtegnteit m twpfel getrokken.53

Volgens hoofdredacteur Lion van het Dagblad had Kappeyne m 1862 een on- 
derhoud gehad over staatkunde en de komende verkiezmgen met president-com- 
missans C H F Riesz van het Nieuw Dagblad van ’s-Gravenhage, een van de 
voorlopers van het Dagblad van Zmd-Holland, en een onderhoud met de voor- 
zitter van de conservatieve kiesveremgmg Vaderland en Komng, H.F baron van 
Zuylen van Nijevelt Het was Riesz en Van Zuylen naar eigen zeggen bekend dat 
Kappeyne op bmnenlands politick gebied liberaal gezmd was, maar op kolomaal 
gebied zou hi) zich behoudend hebben voorgedaan Over de kolomen hadden de 
gesprekken hoofdzakelijk gehandeld. Riesz beweerde dat bi) die gelegenheid 
Kappeyne het artikel waarmee het Nieuw Dagblad hem zou aanbevelen, had 
goedgekeurd en daardoor indirect met de conservatieve standpunten zou hebben 
mgestemd 54

Kappeyne ontkende met dat beide gesprekken in 1862 hadden plaatsgevonden 
maar hield er een andere lezmg op na Volgens hem had noch Van Zuylen noch 
Riesz mstemmmg met hun kolomale denkbeelden tot voorwaarde voor onder- 
steunmg gemaakt. Er was wel gesproken over de kolomen maar zonder dat hi) 
zich tot lets verbonden had Bovendien had Kappeyne de mdruk dat zij beiden op 
persoonlpke titel met hem hadden gesproken.55

52 Brief 13-8-1850 E L Jacobson aan J C Baud, ARA, ABa, mv nr 819
53 Dagblad van Zmd-Holland 7,8,9-6-1862 De vier kiesveremgingen waren Nederland, Vaderland en Ko- 
ning, Handel en Nijverheid, Regt voor Allen D A van de Riet, ‘J Kappeyne van de Coppello (1822-1895)’, 
m G A van der List en P G C van Schie ed Van Thorbecke tot Telders 39-49
54 Dagblad van Zmd-Holland 1-6-1866, 6-6-1866, 7-6-1866, Nieuwe Rotterdamsche Courant 5-6-1866
55 Dagblad van Zmd-Holland 1-6-1866, 6-6-1866, 7-6-1866, Nieuwe Rotterdamsche Courant 5-6-1866
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Wat zich precies in 1862 had afgespeeld, was vier jaar later met meer te recon- 
strueren Wei bleek dat het blijkbaar met ongewoon was dat de voorzitter van een 
concurrerende kiesveremgmg en de president-commissans van een vooraanstaan- 
de lokale krant van gedachten kwamen wisselen over de actuele politieke situatie 
en de opvattingen van de kandidaat daarover polsten Aangezien in 1862 de poli- 
tieke verhoudingen minder gepolanseerd waren dan in 1866 had men vermoede- 
hjk aan een half woord genoeg gehad Zoals Van Zuylen in 1866 opmerkte, kwam 
een zelfstandig en bekwaam man als Kappeyne de nodige vnjheid toe Een vraag 
om een schnftehjke verklarmg zou Van Zuylen vermoedehjk het verwijt van een 
ongemotiveerd wantrouwen en een krenkend optreden hebben opgeleverd 56 

Uit deze affaire bhjkt dat Kappeyne in 1862 vanwege zijn persoonhjke kwahtei- 
ten, maar ook om zijn politieke opvattingen kandidaat was gesteld door de con- 
servatieve kiesveremgmg Het laatste was echter verborgen gebleven, omdat elke 
schijn van gebondenheid en overleg vermeden moest worden Kappeyne was als 
een compromiskandidaat in de Kamer gekomen Hij was beshst met de emge In 
zijn geval was het compromis. hberaal m Nederland, conservatief m Indie. Com- 
promiskandidaten, later germgschattend halven en middelmannen genoemd, had- 
den als voordeel dat de lokale of regionale elite zich in de openbaarheid als eens- 
gezmd kon presenteren Eensgezmdheid werd als een groot goed beschouwd en 
had met als doel het pohtiek leven te smoren Het was m deze opvattmg met goed 
denkbaar dat’s lands belangen beter behartigd konden worden door het bena- 
drukken van verschillen dan door het benadrukken van de overeenkomsten

5 Onafhankelijkheid en gebondenheid, 1870-1887

Ideologische banden tussen kiezers die geografische grenzen en sociale bmdmgen 
overstijgen, zijn moeihjk te veremgen met kandxdaten die onafhankelijkheid na- 
streven en zich met op programma’s willen vastleggen. Het is met vreemd dat de 
polansermg van de verkiezmgen die rond 1870 optrad tot gevolg had dat kandi- 
daten steeds afhankehjker werden Zij ontleenden hun status en mvloed steeds 
minder aan hun persoonhjke kwahteiten Veel belangnjker werd de kleur van het 
vaandel waarachter ze zich hadden geschaard Het werd bijna onmogehjk om nog 
als onafhankehjk kandidaat gekozen te worden. Binnen elke strommg bleven ech
ter grote menmgsverschillen bestaan over de gewenste band tussen de afgevaar- 
digden en de kiezers.

Onder antirevolutionairen bestonden twee verschillende opvattingen over poli
tick. In Ons Program uit 1879 werd de opvattmg uitgesproken dat afgevaardigden 
dragers van begmselen waren en geen mannen van vertrouwen Als drager van be- 
gmselen stond de afgevaardigde in een zedehjk verband met zijn kiezers Dat was 
geen imperatief mandaat, omdat het kamerhd bepaalde hoe die algemene begmse- 
len in wetten tot uitdrukkmg zouden moeten komen 57

56 Dagblad van Zuid-Holland 6-6-1866
57 A Kuyper, Om .Program (2e druk,Amsterdam 1880)120,127
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De ARP nam volgens Kuyper m het debat tussen imperatief mandaat en onaf- 
hankelpkheid een tussenpositie in Aan de ene kant stonden de liberalen die een 
stnkt mandaat nastreefden De liberale afgevaardigden waren volgens hem last- 
hebbers van het volk Ze werden voor de verkiezingen gemstrueerd en indien no- 
dig tussentijds bijgesproken Aan de andere kant stonden de conservatieven en de 
oud-hberalen Hun afgevaardigden waren volgens Kuyper ‘honorable personen’, 
mannen van fortum, bekwaamheid en onafhankehjkheid In hun ogen waren de 
kiezers onmondig Volgens Kuyper was dit een opvattmg uit de pre-revolutionai- 
re penode toen er geen menmgsverschillen over de hoofdbegmselen bestonden 58

Kuypers schets is misleidend Bmnen de partij werd zeer verschillend gedacht 
over de plaats van de afgevaardigde De histoncus R Kuiper heeft recentehjk met 
nadruk gewezen op de spanning tussen een radicale ‘gauche’ en een conservatieve 
‘droite’59 Vanaf het begin van de jaren 1870 tot de vormmg van de vnj-antirevolu- 
tionaire strommg onder De Savornm Lohman m 1894 bestonden er twee stro- 
mmgen die verschillend tegen de aard van het pohtiek proces aankeken

Aan de ene kant stond Kuyper met zijn krant De Standaard en de door hem 
geleide parti) en aan de andere kant het grootste deel van de antirevolutionaire 
kamerleden Kuyper wilde een programma dat de kandidaten zouden onder- 
schnjven Op basis van deze band met de kiezers moesten de kamerleden zich ver- 
volgens aaneensluiten en als een kamerclub optreden Het merendeel van de ka
merleden voelde er echter mets voor om hun zelfstandigheid op te geven. Yooral 
de adelhjken onder hen, Schimmelpennmck van der Oije, jhr K A. Godin de 
Beaufort en jhr G J Th. Beelaerts van Blokland, beschouwden zich, om de woor- 
den van Ons Program te gebruiken, als vertrouwensmannen Hun pohtieke we- 
reld was die van standspohtiek

De latente spanmngen tussen de ‘gauche’ en de ‘droite’ bmnen de ARP hingen ook 
samen met het bredere probleem van de samenhang van de natie Had de natie een 
objectief karakter, vergehjkbaar met het objectief belang of de ‘ware wil’, een begnp 
dat voor 1870 gangbaar was, of was de natie plurahstisch van aard Volgens verschil- 
lende auteurs accepteerde Kuyper al vri) vroeg de feitehjke rehgieuze verscheiden- 
heid in Nederland Hi) was daarom bereid afstand te doen van de bpzondere band 
tussen orthodox-protestantisme en de natie Wanneer het echter zo mtkwam, haalde 
hi) deze band weer naar voren, zoals bijvoorbeeld m Ons Program waar het ortho
dox protestantisme de grondtoon van het volkskarakter werd genoemd 60

Kuypers uitlatmgen waren in deze gevoehge matene met altpd eenduidig, maar 
zi)n handelen leidde tot een steeds verder loslaten van het ideaal van eenheid 
Vooral de Doleantie werd door veel pohtieke medestanders als een verraad aan de 
oude vaderlandse kerk beschouwd en daarmee aan de notie van het in wezen pro-

58 Ibidem, 125-126,130
59 Kuiper, Herenmuiteri], passim
60 PT van Rooden, ‘Het Nederlands protestantisme en zijn vaderland’,m J M M de Valk ed Nationale 
identiteitin Europeesperspectief (Baarn 1993) 95-115, aldaar 109-112, J Vree, ‘"HetReveiP’ enhet “(neo-)Cal- 
vimsme” in hun onderlinge samenhang (1856-1896):’, .07^38(1993) 24-54, aldaar 35 Daarentegen legt Te Vel
de, Gemeenschapszin enphchtshesef, 111, de nadruk op de overeenkomst tussen Kuyper en de oud-hberalen 
C Augustijn, ‘Kuypers theologie van de saraenleving’, in C Augustijn e a ed Abraham Kuyper zijn volks- 
deel, zijn vnvloed (Delft 1987) 34-60, legt de nadruk op de tweeslachtigheid bij Kuyper
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testantse Nederland.61 Door eigen orgamsaties op te nchten en zich af te scheiden 
nam Kuyper fextelpk afscheid van de algemene, nationale pretenties van het pro- 
testantisme Als reactxe ontstond een tegenbewegmg die vasthield aan de volks- 
kerk en de protestantse signatuur van de samenleving 62 Bij deze algemene preten- 
tie voelde de ‘droite’ zichthuis Inde jaren 1870 en 1880 zochten verschillende van 
deze conservatieve kamerleden toenadenng tot de oud-Iiberalen met wie zij be- 
halve him sociale positie ook sociale waarden deelden Met zekere regelmaat werd 
m deze krmgen gezmspeeld op de mogelijkheden voor een levensvatbare conser
vatieve partij63 Deze hermeuwde mteresse voor het conservatisme hmg samen met 
de nationale en protestantse profilering van het oude conservatisme.

Het is opmerkelpk hoe wemig aandacht kathoheke pohtici en pubhcisten in de 
jaren 1880 aan de verhoudmg tussen kiezer en afgevaardigde schonken Meer m- 
teresse gmg mt naar de vraag of de kathoheke kamerleden als eenheid moesten op- 
treden en naar de noodzaak van een parti) en een programma Toch werd rond 
1870 wel over de phchten van de kathoheke kiezer gesproken

In 1872verscheenvandehandvandeBosschekapelaanA van de Laar een boek 
waarm mtgebreid de phchten van de kathoheke kiezer in het hcht van de geloofs- 
leer werden beschouwd De kapelaan hield zijn lezers voor dat ze als christen ver- 
phcht waren de chnstehjke begmselen naar vermogen in de staat te laten zegevie- 
ren Het meest directe middel daartoe waren de verkiezingen De kiesgerechtigde 
had de zedehjke verphchting om van zijn stemrecht gebrmk te maken en op de an- 
tihberale kandidaat te stemmen. Wie dat nahet, maakte zich schuldig aan ‘vreemde 
zonden5 De juiste kandidaten werden volgens Van der Laar door de kiesverem- 
gmg Noord-Brabant aangewezen64

De Bossche kapelaan volgde het voetspoor van de Bredase bisschop Van Genk 
die m 1869 het invullen van het stembiljet als een toets van geloofstrouw had voor- 
gesteld Maar met ledereen dacht er zo over De vooraanstaande kathoheke histo- 
ncus Nuyens was van menmg dat verkiezingen met per defimtie vanuit de katho
heke leer bekeken hoefden te worden Godsdienstig onderwijs behoorde wel tot 
de kathoheke begmselen, maar bij zaken als het cultuurstelsel, defensie en fman- 
cien stond het de kathoheken vnj om een hberaal te steunen. Nuyens maakte een 
onderscheid tussen levensbeschouwehjke en zuiver pohtieke zaken. Slechts kandi
daten die de mvloed van de bovennatuurhjke orde van zaken op de mensehjke 
maatschappij ontkenden, moesten verworpen worden Dat waren volgens Nuyens 
met name de radicalen of ultra-hberalen. Kathoheken mochten wel overeenkom- 
stig hun pohtieke voorkeur stemmen op conservatieven of pohtieke hberalen als 
JB Bots, WH Pijls en Thorbecke 65

61 D Th Kuiper,‘HetNederlandseprotestantismeinontwikkelmgsperspectief (1860-1940)’, m J deBmijn 
ed Een land nog met in kaart gehracht Aspecten van het protestants-chnstehjk leven in Nederland in de jaren 
1880-1940 (Amsterdam 1987) 1-25, Kmper, Herenmmtenj, 52
62 Kmper, ‘Het Nederlands protestantisme’, 12-17
63 Kmper, Herenmmtenj, 38,61-62,65-66
64 [A van de Laar], De liberate partij m Nederland, (zp 1872), 372-391 Dit waren zonden die door ande- 
ren werden bedreven maar waaraan men medeplichtig was doordat men op de liberale kandidaat had gestemd 
of doordat men door thins te bhjven de liberale overwmnmg mogeiijk had gemaakt
65 WJ F, Nuyens, De kathoheken tegenover de staatspartijen in Nederland (Haarlem 1869) inleidmg, 5-6, 
13, 78,81-83
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Dat de katholieken met de pretentie hadden om de kern van de natie te vormen, 
had gevolgen voor de wijze waarop ze tegen het wezen van representatie aanke- 
ken Eerder zagen we dat De Ti]d rond 1850 van menmg was dat alle opimes ver- 
tegenwoordigd moesten worden Nuyens herhaalde dit standpunt in 1869 Elke 
krachtige opime, inclusief de antirevolutionaire, moest een stem knjgen Het dis- 
trictenstelsel gaf daartoe volgens hem de mogelpkheid Wei moesten kleurloze af- 
gevaardxgden vermeden worden en dienden kathoheke kiesdistncten eenvoudxg 
ultramontanen af te vaardigen 66

Nuyens pleidooi voor dmdehjk geprofileerde kandidaten had ook een sociale 
dimensie Door de nadruk op de vertegenwoordigmg van opimes te leggen, kon 
standspohtiek worden bestreden De hberalen beschouwden zich volgens Nuyens 
als de beschaafden en de getalenteerden die eenvoudig verwachtten dat de kiezers 
hen volgden Volgens Nuyens had echter ledere pohtieke opime, of die nu van een 
boer of een baron afkomstig was, evenveel waarde. Hiermee rechtvaardigde hi) 
dat de kathoheke kiezers, die nu eenmaal sterk ondervertegenwoordigd waren 
bmnen de stedehjke elites, braken met standspohtiek67

Een pogmg tot het opstellen van een partijprogramma werd m 1883 door Schaep- 
man ondernomen In zijn Troeve van een program’ stelde hi) dat een kathoheke 
parti) de openbare verschijnmg van de pohtieke persoonhjkheid van de kathohe
ke Nederlanders zou zpn 68 Hoewel Schaepman vooral zijn aandacht nchtte op 
het verdeelde optreden van de kathoheke kamerleden was het juist het eensgezm- 
de optreden van de kathoheke kiezers dat hem een van de doorslaggevende argu- 
menten voor het opnchten van een kathoheke parti) m handen gaf Tegenover de 
Fnese advocaat J Verwer, die de kathoheke kiezers hever als kern van een conser- 
vatieve parti) zag, kon Schaepman crop wijzen dat zo’n parti) )Uist door het eens- 
gezmde optreden van het kathoheke electoraat als een kathoheke parti) zou wor
den gezien Dan kon men beter direct een kathoheke parti) opnchten69

Op het eerste gezicht h)kt het alsof Schaepman met zpn voorstel om een katho
heke parti) op te nchten een sterkere relatie tussen geloof en pohtiek voorstond 
dan Nuyens Bi) nader mzien bhjken ze echter dicht bi) elkaar gestaan te hebben 
Schaepman stelde dat tussen de katholieken over de grote begmselen eenstemmig- 
heid bestond In zpn Proeve nam hi] een zestal stellmgen op die op deze begmse- 
len gebaseerd waren Ze betroffen vooral de relatie tussen de bovennatuurhjke en 
de natuurhjke orde en de verhoudmg tussen kerk en staat Dat waren begmselen 
die ledere kathohek onderschreef, maar ze vormden volgens Schaepman geen 
staatkundig programma70

Het staatkundig programma, zoals Schaepman dat m zpn Proeve had uiteenge- 
zet, was volgens hem geen leerstuk ledere kathohek had daarom het recht om 
zich met bp de door Schaepman voorgestelde kathoheke partp aan te sluiten, zon-

66 Ibidem, 30
67 Ibidem, 64-65
68 H J A M Schaepman, Een kathoheke parti] proeve van eenprogram (Utrecht 1883) 14-15
69 HJ AM Schaepman, Een kathoheke parti] Een woord over de ‘heoordehng\ van Mr Julius Verwer 
(Utrecht 1884) 15, J Verwer, Een kathoheke parti] Proeve van eenprogram door Dr HJ A M Schaepman he- 
oordeeld door Mr Julius Verwer (Amsterdam 1883)
70 Schaepman, Een kathoheke parti], 9-10,17-18,27-29
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der dat het gehalte van zip geloofsleven daardoor in twijfel kon worden getrok- 
ken Het onderscheid dat Schaepman maakte, is bpna identiek aan Nuyens onder- 
scheid tussen wereldbeschouwelijke en zmver politieke zaken Volgens Schaep
man bet de katholieke geloofsleer aan alle staatkundige nchtmgen vrijheid, zolang 
ze wereldbeschouwelijk maar met antikatholiek waren De verdeeldheid over za
ken als de kolomen, de grondwetsherziening, het kiesrecht, de handel en de belas- 
tingen stonden daarom met op gespannen voet met de eenstemmigheid over de 
grote begmselen 71

De relatie tussen geloof en politick werd verschillend uitgelegd. Voor Nuyens en 
Schaepman moest een katholiek kiezer, wilde hi] trouw aan zip geloof blpven, met 
de grote begmselen mstemmen Ten aanzien van de meer concrete politieke onder- 
werpen was hi] vri], behalve natuurlpk ten opzichte van het onderwps Voor bis- 
schop Van Genk en kapelaan Van de Laar bestond geen vnjheid van keuze Voor 
hen bestond er een direct en dwmgend verband tussen geloof en politick De ver- 
schillen tussen deze opvattingen hmgen onder andere samen met de vraag of het 
mogehjk was om Gods wil te vertalen naar de concrete politiek Sommige katho- 
heke pubhcisten achtten dit mogelpk 72 De katholieke leer had een bovennatuurh]- 
ke status waardoor het een geloofsphcht was de verwerkehjkmg van de leer te 
bevorderen Zolang er echter geen uitgewerkte politieke leer bestond die kon gel- 
den als de politieke uitwerkmg van Gods wil kon verdeeldheid blijven bestaan 73

De hberalen werden met zo sterk door een ideologic gebonden als de kathohe- 
ken Hun identiteitsbesef was minder scherp afgebakend, minder bepaald door 
een specifieke factor De afkeer onder kamerleden en kiesveremgmgen van pro- 
gramma’s en nauwe bmdmgen tussen afgevaardigden en kiezers bleef aanzienhjk 
De Liberale Ume bijvoorbeeld kwam m 1885 zonder een programma tot stand 
De hberalen werden uitemdehjk vooral door hun antiklenkahsme veremgd Op 
alle andere terreinen hepen de opvattingen sterk uiteen

Onder invloed van de toenemende polansatie kwamen onder vooruitstrevende 
hberalen de gangbare opvattingen over algemeen belang en vertegenwoordigmg 
onder druk te staan De liberaal S van Houten verwoordde dat m 1872 heel preg
nant m zip aanval op de opvattingen van Thorbecke Volgens Van Houten was het 
algemeen belang mets meer dan het belang van alle mdmduen samen De belang- 
hebbenden - lees de kiesgerechtigden - waren beter m staat te beoordelen hoe hun 
belangen behartigd moesten worden dan hun vertegenwoordigers Tussen kiezers 
en kandidaten mochten daarom geen misverstanden bestaan over elkaars opvat- 
tmgen Dat een afgevaardigde op de piste wpze de wil van de kiezers zou weerge- 
ven, was belangrpker dan zip karakter en bekwaamheid Wanneer de opvattingen 
van de afgevaardigde na zip verkiezmg zouden veranderen, moest hi] zich aan een 
herverkiezmg ondenverpen 74 Bi] Van Houten werd de kwahteit van de afgevaar-

71 Ibidem, 10-11
72 Zoals onder anderen de pastoor-deken uit Ouderkerk aan de Amstel C L Rijp, De scheiding van kerk en 
staat (Haarlem 1868) 21-24
73 R S Zwart, Gods wil in Nederland Chnstehjke ideologieen en de vormmg van het CDA (1880-1980) 
(Kampen 1996) 30-36
74 S Ya.n¥loutcn,De staatsleervan mr J R T^or^ec^e (Groningen 1872) 9-14, 19-22, Tamse,‘De politieke 
ontwikkelmg’, 176
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digde afgemeten aan zijn vermogen om de opvattmgen van de kiezers op correcte 
wijze door te geven De speelruimte van de afgevaardigden werd zo tot een mini
mum teruggebracht

Vooral onder de oudliberalen, waaronder veel voormalige conservatieven, bleef 
onafhankelijkheid een groot goed Op lokaal niveau uitte zich dat in de jaren 1880 
en 1890 in kiesveremgmgen als ‘Algemeen Belang’ en ‘Tielsch Gemeentebelang’ 
Namen die bet streven naar behartiging van bet algemeen, in dit geval lokaal, be- 
lang weergaven en kiesveremgmgen die pretendeerden boven de partijen te staan 
Op nationaal niveau uitte zich dat in sympathie voor en toenadermg tot de con- 
servatieve ‘droite’ van de ARP in de jaren 1880 Na de breuk tussen Kuyper en De 
Savornm Lohman in 1894 zouden vnj-antirevolutionairen en oudliberalen electo- 
raal dicht bij elkaar komen te staan

Hoewel antiklenkabsme bet cement van bet bberabsme vormde, betekende dat met 
dat bberale kiezers elke kandidaat die als bberaal werd gepresenteerd accepteerden 
Steeds was er een spanning tussen de eensgezmdheid die bet antiklenkabsme ver- 
eiste en de mhoudebjke eisen die aan de kandidaten werden gesteld Dit kan geillu- 
streerd worden aan de hand van bet kiesdistnct Zutphen waar bberalen en confes- 
sionelen aan elkaar gewaagd waren Het was een van de distncten waar m de jaren 
1880 besbst werd waar de meerderheid m de Tweede Kamer zou komen te bggen

De coordmatie van de bberale verkiezmgscampagne berustte bij de ‘Liberate 
Kiesvereemgmg’m de stad Zutphen De kandidaatstellmg nam doorgaans nog 
geen tien mmuten m beslag Bij acclamatie werd het aftredend bd opmeuw kandi
daat gesteld Bezwaar tegen deze volgzame houdmg kwam m 1873 van de kant van 
B H Pekelharmg, leraar m de staatswetenschappen m Zutphen en redacteur van 
de Zutphensche Courant75 Hij wilde geen ‘stemwerktuig7 voor het aftredende ka- 
merbd zijn en wenste een discussie over pobtieke zaken 76 Pekelharmg werd mm 
of meer het zwijgen opgelegd en na zijn vertrek later dat jaar naar Delft hernamen 
de vergadermgen weer bun gemoedebjke gang De pobtieke kleur van de bberale 
kamerleden kwam met ter sprake Dat bijvoorbeeld de behoudende bberaal J 
Dam na zijn overbjden m 1875 opgevolgd werd door de vooruitstrevende J PR 
Tak van Poortvbet ontlokte geen opmerkmgen aan de ledenvergadermg77

In 1881 waren wel kntische gebuden te horen onder de leden van de kiesverem- 
gmg toen het kamerbd L E Renting moest aftreden Hi] werd door verschillende 
leden als te conservatief beschouwd. Niettemm besloot de vergadermg Renting 
toch te kandideren om zo de kerkebjken geen kans te geven Om deze reden werd 
ook de leus “Bestnjdmg der kerkebjke partijen en wermg van die partijen uit de 
Tweede Kamer” tot mzet van de verkiezmgen gemaakt Andere voorgestelde leu- 
zen die betrekkmg hadden op mkomstenbelastmg en censusverlagmg werden als 
te omstreden afgewezen Zij zouden slechts tot verdeeldheid onder de bberale kie
zers leiden78

75 G Taal, Liheralen en radicalen in Nederland 1872-1901 (Den Haag 1980) 35
76 Notulen ledenvergadermg 26-5-1873, Gemeentearchief Zutphen (GAZ), Archief van de Liberale Kies- 
veremging te Zutphen (ALK), mv nr 2
77 Notulen ledenvergadermg 9-7-1875, GAZ, ALK, mv nr 2
78 Notulen ledenvergadermg 30-5-1881, GAZ, ALK, mv nr 2
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In november 1881 overleed Lentmg en op een speciaal uitgeschreven vergade- 
rmg werd als mogelijke kandidaat W baron Van Heeckeren van Kell besproken 
Hij was minister van Buitenlandse Zaken m het kabmet-Kappeyne geweest De 
notulen zpn discreet, maar tussen de regels is te lezen dat opmeuw nogal wat le- 
den kntiek hadden Maar ook de baron werd kandidaat, omdat hij als groot- 
grondbezitter op extra stemmen zou kunnen rekenen 79 

In 1884 werden de bezwaren met meer aan de kansen ondergeschikt gemaakt 
De leden verweten Van Heeckeren dat hij zich bp de zogenaamde Kappeymanen 
had aangesloten. Deze groep werd verantwoordelrjk gehouden voor de liberale 
verdeeldheid m de Kamer waardoor de conservatief Heemskerk aan het bewmd 
kon bhjven De kiesveremgmg besloot de baron te laten vallen. Zonder officiele 
ondersteumng wist Van Heeckeren bi] de verkiezmgen slechts 42 stemmen te ha- 
len. Dat geeft met alleen aan hoezeer kandidaten afhankehjk van kiesveremgmgen 
waren geworden, maar laat ook zien dat kiezers grenzen begonnen te stellen aan 
de manoeuvreerruimte van kamerleden 80 

Overal ontstond m de jaren 1870 en 1880 een meer directe relatie tussen kiezer 
en gekozene De kiezers werden door ideologische overeenkomsten gebonden 
waardoor het belang van programma’s toenam en dat van standspohtiek afnam 
De kiesveremgmg verwierf een cruciale positie als mtermediair orgaan tussen kie
zer en kandidaat Ook nam de samenwerkmg tussen gehjkgezmden op landehjk 
mveau toe

6 Meetings

Bij meetings m Nederland moet met gedacht worden aan massabijeenkomsten in 
de open lucht, maar aan door kiesveremgmgen georgamseerde debatavonden of 
bij eenkomsten waarm toespraken werden gehouden Ze verschilden van de gewone 
vergadenngen van kiesveremgmgen doordat ze voor ledereen toegankehjk waren 
Soms werden ook pohtieke tegenstanders gevraagd voor een debat. De opkomst 
van de meeting was een reactie op de ontwikkehng aan het begin van de jaren 1850 
toen openbare kiezersvergadermgen vervangen werden door besloten vergaderm- 
gen van kiesveremgmgen waar men alleen onder gehjkgestemden verkeerde 

Op zaterdagavond 18 januan 1868 werd in Amsterdam door jhr. M Salvador 
een meeting in Frascati georgamseerd. De zaal was fhnk gevuld met meuwsgie- 
ngen en prommenten als de hberaal A E J Modderman Ook de kandidaten voor 
de verkiezmgen waren uitgenodigd. Het aftredende kamerhd M J. Pijnappel, die 
door de conservatieven en kathoheken was aanbevolen, was ook aanwezig maar 
verwierp deze navolgmg van de Engelse gewoonte waarbi] de kandidaten zich bi) 
de kiezers zouden aanbevelen Verantwoorden wilde hij zich wel, maar aanbeve- 
len paste noch bij zijn karakter noch bij de gewoonten van het Nederlandse volk 
Nadat hi] was uitgesproken, werd hi] onder handen genomen door Th Jonssen.

79 Notulen ledenvergadermg 2-12-1881, GAZ, ALK, mv nr 2
80 Kladnotulen 12-10-1884, GAZ, ALK, mv nr 5
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Deze liberaal verweet Pijnappel een concilxante opstellmg en een weifelende hou- 
dmg In de tegenwoordige omstandigheden paste dat met meet, er was naar de 
menmg van Jonssen geen nuddenweg meer tussen ja en nee of waar en onwaar81 

Enkele weken later werden in het district Haarlem twee meetings gehouden 
Volgens het verslag m het Algemeen Handelsblad kwam op de eerste meeting een 
grote memgte af De organisatoren hadden de vier kandidaten voor de herstem- 
ming uitgenodigd, maar alleen de hberalen waren komen opdagen De conserva- 
tieven waren thuisgebleven Ook op de tweede meeting verschenen ze met. Dat de 
twee meetings desondanks met mislukten, was te danken aan de antirevolutionair 
Koorders die de conservatieve honneurs waarnam Naar eigen zeggen had hi] de 
hberale kandidaten flmk de oren gewassen 82 

Veel kandidaten stonden hmveng tegenover het meuwe verschijnsel Thorbecke 
stmtte het bewerken van de kiezers tegen de borst83 Ook Koorders had er beden- 
kmgen tegen dat een kandidaat op pubheke bijeenkomsten om de gunst van de 
kiezers kwam bedelen Hi] meende bi) zpn eigen optreden bemerkt te hebben dat 
de meeste kiezers er ook met van gediend waren 84 Het fenomeen zou zich deson
danks verspreiden. Niet alleen werden in 1868 ook meetings in Almelo en enkele 
andere distncten gehouden, maar ook m de volgende ]aren zouden ze worden ge- 
orgamseerd 85 In Hoorn werden bijvoorbeeld aan de vooravond van de verkiezm- 
gen regelmatig meetings georgamseerd die doorgaans zo’n 150 a 200 mensen 
trokken Ook pohtieke tegenstanders waren welkom86 Het Algemeen Handels
blad zag al in 1869 positieve kanten aan de meetings De kandidaten zouden zo 
hun afstandelpke houding afleggen en meer in contact treden met de kiezers.87

Bmnen de kiesveremgmgen groeide de behoefte aan sprekers om de eigen ach- 
terban te enthousiasmeren en te bmden, maar ook om tijdens spreekbeurten wei
felende kiezers over te halen Vanuit de distncten werden mvloednjke personen 
benaderd om sprekers te leveren Zo schrok de liberaal J K H de Roo van Alder- 
werelt er m 1869 met voor terug om m Friesland redevoenngen te houden ten 
gunste van de hberale kandidaten. De Fnese antirevolutionairen probeerden daar- 
om ook bekende sprekers te knjgen om daaraan tegenwicht te kunnen bieden 88 In 
Limburg waren de pohtieke zeden volgens het Algemeen Handelsblad minder te- 
rughoudend In deze krant werd over Limburg gesproken als het eldorado van 
“meetings, zelf-solhcitatie, zelf-aanbevehng, stemgebedel [. ]” 89 

Ook pohtici die bekend stonden om hun afkeer van het pohtiek bednjf buiten 
de Kamer, en vooral van de popuhstische aspecten daarvan, ontkwamen met aan

81 Algemeen Handelsblad 17-1-1868 advertentxe, 21-1-1868 verslag
82 Algemeen Handelsblad 5-2-1868, brief 2-2-1868 D Koorders aan Thijm, KDC, ATh, mv nr 628, brief 
6-2-1868 en 8-12-1868 J A Alberdmgk Thijm aan Nuyens, ANJ, AN, Q-14
83 C W de Vries, De ongekende Thorbecke (Amsterdam 1950) 265,2-2-1868 T aan G M van der Linden
84 Brief 15-2-1868 D Koorders aan Thijm, KDC, ATh, mv nr 628
85 Brief 5-2-1868 G M van der Linden aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83, De Vries, De ongekende Thor
becke, 265,2-2-1868 T aan G M van der Lmden
86 Leenders, cDe lof der kleurloosheid’, 41
87 Algemeen Handelsblad 24-6-1869
88 Brief 12-4-1869 GJ deVosaanBJL de Geer, brief 3-5-1869 G S SmiaaanBJL de Geer, RAU, AGJ, 
mv nr 491
89 Algemeen Handelsblad 3-2-1868, 24-6-1869
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een optreden voor de kiezers Zo sprak Kappeyne van de Coppello m ]uli 1884 m 
cafe Suisse in Zaandam voor een gehoor van ongeveer 500 kiezers en in oktober 
van dat jaar trad de conservatieve en standsbewuste oud-liberaal WH de Beaufort 
op in een zaal in Zaltbommel,0 Ondanks een onmiskenbare weerzm bp veel kan- 
didaten was een optreden op een meeting in de jaren 1880 bpna onvermijdelijk ge- 
worden Zeker in die distncten waar de uitslag met van te voren al vaststond

7 Verkiezingsactiviteiten

Met de oplopende spanmngen tussen de verschillende politieke strommgen na- 
men vooral in de omstreden distncten de activiteiten van de kiesveremgingen flmk 
toe Zieken en gebrekkigen moesten op de dag van de verkiezmg met een njtuig 
van huis worden afgehaald en weer worden thuisgebracht Soms moesten ze bet 
stembureau worden ingedragen om hen m staat te stellen hun brief) e persoonlpk 
in de stembus te werpen Dat werd immers door de kieswet voorgeschreven Ook 
ouden van dagen en veraf wonende kiezers moesten worden opgehaald en thuis
gebracht 90 91 ledere parti) zorgde natuurlpk alleen voor zpn eigen aanhang Om er 
zeker van te zpn dat alleen de eigen aanhangers werden vervoerd, controleerden 
verkiezmgsagenten de al ingevulde stembnef)es

De kiesveremgingen wilden vooral graag weten wie de twpfelaars waren Niet 
ledere kiezer was immers een partp ganger In sommige streken was standspohtiek 
een sterkere kracht dan partployahteit, maar er waren ook onafhankelpke kiezers, 
die tot het laatst toe twpfelden Juist deze kiezers moesten door advertenties, bro
chures en persoonlpke bezoeken overgehaald worden Verschillende kiesverem- 
gmgen zetten daarom een soort kiezersadministratie op Als basis fungeerden de 
kiezerslpsten die overgeschreven mochten worden. Vaak beschikte de kiesverem- 
gmg in de hoofdplaats van het district over de kiezerslpsten van alle gemeenten 
Van hiermt ontvmgen de kiezers per post strooibil)etten en brochures Verder 
werden er m herbergen, in drankwmkels, op muren, op stadspompen en op ande- 
re geschikte plaatsen affiches aangeplakt. Zo werden in )um 1871, 75 aanplakbil- 
)etten in Venlo op hoeken, pompen en grote gebouwen aangeplakt voor P. van den 
Heuvel. Enkele dagen later waren ze allemaal overgeplakt met affiches voor zpn 
tegenkandidaat92

Op de dag van de verkiezmgen werd met behulp van de kiezerslpsten bpgehou- 
den wie zpn stem nog met had uitgebracht Lakse kiezers konden zo worden aan- 
gespoord om hun bnefje in te leveren De Standaard nep halverwege de jaren 1880 
alle kiesveremgingen op om er zorg voor te dragen dat bp elk stembureau twee an- 
tirevolutionairen de hele dag aanwezig zouden zpn Zp moesten naast het registre- 
ren van de kiezers ook waken tegen intimidatie en pogingen om de stembnefjes in

90 Henk te Velde, ‘Kappeyne tegen Kuyper of de prmcipes van het politieke spel’, in Henk te Velde en Hans 
Verhage ed De eenheid en de delen Xmlvorming, onderwijs en natievormmg in Nederland 1850-1900 (Am
sterdam 1996) 121-133, aldaar 127yDe Standaard 2(y-7~l%%A.tAlgemeenHandelsbladlA~\Qi-\%l&A
91 De Standaard 2Q-(i-l&8i Algemeen Handelshlad2G-G-l%75
92 Brief jum 1875 PCh Smit (secretans Noord-Brabant) aan J B van Son, ABDB, PvS, doos 1
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te zien tegengaan 93 De Zutphense liberale kiesveremgmg decide zelfs kiezerslxjsten 
aan de leden uit Zo konden die nagaan wie in him omgevmg kiezer was Yermoe- 
delijk was de bedoelmg dat ze daar dan een praatje mee zouden maken 94 

Het verkiezmgswerk werd hoofdzakelijk door vnjwilligers en verkiezmgsagen- 
ten verricht Wie die agenten precies waren, is ondmdelijk Soms waren het een- 
voudig de meest actieve leden van de kiesveremgmg Soms bestaat de mdruk dat 
ze speciaal gerekruteerd of mgehuurd werden Zo schreef een liberaal veront- 
waardigd over de agenten van het Dagblad van Zmd-Holland die in het Westland 
de brief] es van de kiezers systematisch opmeuw zouden mvullen Even veront- 
waardigd was een conservatief volgens wie de joodse liberaal Van Nierop groepen 
geloofsgenoten het platteland rond Haarlem het afstropen 95 Het is met verwon- 
derhjk dat op den duur geruchten de kop opstaken over de snode praktijken van 
betaalde agenten en hun helpers Volgens De Standaard had de voorzitter van de 
Amsterdamse kiesveremgmg Burgerpligt m 1884 zelf toegegeven dat verkiezings- 
agenten een bepaald gebied kregen toegewezen dat ze vervolgens moesten bewer- 
ken Ze kregen daarvoor betaald naar gelang van hun inspanmngen96

8 Samenwerking op nationaal niveau

Polansermg en de groeiende propaganda leidden tot een toenemende behoefte aan 
samenwerking en ondersteunmg Die konden de vorm aannemen van formele sa
menwerking zoals m de Algemeene Kiesvereemging, die de conservatieve krach- 
ten m heel Nederland probeerde te bundelen, of van ad hoc comites als de Cen- 
trale Verkiezmgs-Commissie die m 1869 antirevolutionaire activiteiten probeerde 
te stimuleren Ook voor 1879, het ]aar dat met de opnchtmg van de ARP door- 
gaans geldt als beginpunt van het ontstaan van moderne parti] en, was er sprake 
van samenwerking op nationaal niveau

Tpdens de verkiezmgen m 1868 werd vanuit Den Haag matenele ondersteunmg 
verleend aan conservatieve kiesveremgmgen en personen m verschillende distnc- 
ten Centrale figuur was M W baron du Tour van Bellmchave Ook de Haagse 
kiesveremgmg ‘Vaderland en Konmg’, waarvan de baron secretans was, speelde 
een belangri]ke rol, maar van de precieze activiteiten die werden ondernomen, is 
wemig bekend97

De opnchtmg van de Algemeene Kiesvereemging emd 1868 was bedoeld om bi] 
de jumverkiezmgen m het jaar daarop de hberalen door een betere orgamsatie te 
verslaan Hoewel het zwaartepunt m Den Haag lag, werd gepoogd m de samen- 
stellmg van het bestuur alle provmcies zoveel mogehjk aan bod te laten komen

Over de Algemeene Kiesvereemging wordt meestal negatief geoordeeld De his-

93 De Standaard 8-11-1884, 14-6-1886
94 Notulen bestuursyergadermg 1875, GAZ, ALK, mv nr 7
95 Brief 28-1-1868 W VirulyVerbruggeaanThorbecke, ARA, AT,mv nr 83, brief 15-2-1869 A vanLennep 
aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 4
96 De Standaard 27-10-1884
97 Brief 31-12-1867 Pape aan Van Son, ABDB, PvS, doos 1, brief 10-2-1869 RJ Schimmelpenmnck aan 
Heemskerk, ARA, AH mv nr 6
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toncus J J Huizinga oordeelde dat een orgamsatie die alleen geld mzamelde om 
kiezers te kunnen voorlichten en er met in slaagde om de conservatieven op een 
lijn te knjgen wel zwak moest zijn geweest98 Het oordeel over de orgamsatie 
wordt zo verbonden aan de politieke onemgheid onder de conservatieven en de 
slechte verkiezingsresultaten De Algemeene Kiesvereemging heeft altpd gedeeld 
in het slechte imago van de conservatieven waardoor het zicht wordt ontnomen 
op haar optreden, dat een wezenhjke verandermg ten opzichte van de bestaande 
praktijk vormde.

De Algemeene Kiesvereemging zamelde met alleen geld in, maar stelde ook een 
concreet verkiezmgsprogramma op dat per post aan zoveel mogehjk kiezers werd 
verzonden De kiesveremgmg deed veel aan propaganda Nog in 1875, terwijl het 
conservatisme op sterven na dood was, werd aan 40 000 kiezers een circulaire ver- 
stuurd Dat was ongeveer een derde van het electoraat Hiervoor waren uit bijna 
alle Nederlandse gemeenten afschnften van kiezershjsten of adresboeken verza- 
meld, waarm ook het kiesrecht was aangegeven 99

Het meest interessante aan de Algemeene Kiesvereemging was de bemoeiems 
met de kandidaatstelhng m de kiesdistncten In mei 1869 deed de Hoornse con- 
servatief jhr P Opperdoes Alewijn kort verslag aan Nuyens van de algemene le- 
denvergadenng in Utrecht die hij bezocht had Op die vergadermg werd ook over 
kandidaturen gesproken Opperdoes Alewijn wilde in Hoorn W Terpstra als de 
conservatieve kandidaat laten optreden, maar de vergadermg gmg hier met mee 
akkoord en koos E H ’s Jacob tot kandidaat In het belang van de zaak legde Op
perdoes Alewijn zich bij deze beshssmg neer.100

Het is misschien met overdreven om de Algemeene Kiesvereemging, ondanks 
haar naam, als de eerste moderne partij in Nederland te beschouwen Ze beschik- 
te over een verkiezmgsprogramma, leden die in het hele land woonachtig waren 
en ze hield algemene ledenvergadenngen waarm over kandidaturen werd beshst 
Ook werd er met geheimzmmg gedaan over hetgeen er op deze vergadermgen was 
besproken De meeste beshssmgen waren m de verslagen m de pers terug te vm- 
den. Hoewel doorgaans de werkehjke beshssmgen over kandidaturen wel in de 
distncten zullen zijn voorgekookt, betekende de macht van de algemene leden- 
vergadermg toch een wezenhjke breuk met de angstvalhge wijze waarmee de au- 
tonomie van de distncten meestal werd ontzien

Ook onder antirevolutionairen ontstond begin 1868 behoefte aan samenwer- 
kmg en overleg Aan het einde van dat jaar circuleerde een plan om op electoraal 
gebied gemeenschappehjk op te treden Verschillende personen stond daarbij een 
soort ‘centraal-bureau’ voor ogen 101 De mvloednjke baron^B jIT de Geer van 
Jutphaas had echter voorkeur voor geheim overleg Hij richtte met enkele anderen 
een comite op dat begin apnl 1869 een uitnodiging verzond voor een confidentie- 
le vergadermg in Utrecht Het comite besloot geen programma aan te nemen Wel

98 Huizinga, Heemskerk, 100
99 Brief 4-5-1875 Algemeene Kiesvereemging aan Heeraskerk, ARA, AH, inv nr 8
100 Brief 18-5-1869 P Opperdoes Alewijn aan Nuyens, ANJ, AN, Q-21, brief 1-6-1869 H] van der Heim 
aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 3
101 Bneven 30-1-1868 en 2-12-1868 B J L de Geer aanSchimraelpennmck van der Oye, ARA, ASO, doos 1
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zou het streven naar het opheffen van de beletselen voor het chnstelpk onderwijs 
leidraad zijn 102 Verder zou het comite nagaan wie als correspondenten in de dis- 
tncten zouden kunnen optreden en m welke districten de antirevolutionairen on- 
dersteund zouden moeten worden Het belangrpkste doel was de versmpperde 
krachten bmnen de districten met elkaar in contact te brengen door als een vraag- 
baken op te treden en door de chnstelpke couranten van benchten te voorzien 103 
Met de kandidaturen bemoeide het comite, of de ‘Centrale verkiezings-Commis- 
sie’ zoals zij voluit heette, zich nauwehjks Na de verkiezmgen zou het comite 
zich ontbinden

Even geheimzmmg gmg het er bp de hberalen aan toe In 1866 was er een comite 
in Rotterdam werkzaam dat de verkiezmgspropaganda voor hberalen in verschil- 
lende districten verzorgde Veel is over dit comite met bekend, maar het was een 
voorbeeld dat in 1868 vanuit Den Haag zou worden nagevolgd Het Haags comite 
dat in dat jaar werd opgencht bestond uit dne personen, waaronder De Roo van 
Alderwerelt en W A Viruly Verbrugge Het comite nam zich voor om ‘vhegende 
blaadjes’ per post aan de kiezers te verzenden Ook was er een conceptreglement 
ontworpen dat De Roo begin januan aan Thorbecke voorlegde Of de statuten 
voor dit ‘Centraal Comite ter bevordermg van de verkiezmg van hberalen’ ooit 
ergens zijn besproken, laat staan zpn goedgekeurd, is met bekend 104

Het Centraal Comite stelde zich ten doel brochures en ander propagandamate- 
naal te verspreiden In artikel 2 van het conceptreglement werd uitdrukkehjk be- 
paald dat het comite zich van alle bemoeiems met de keuze van de kandidaten zou 
onthouden Wei wilde het comite op de hoogte bhjven van de pohtieke situatie m 
de districten Van alle correspondenten werd verwacht dat zij eens per ]aar een 
verslag van de pohtieke toestand in hun district zouden opsturen

Uit de correspondentie van De Roo van Alderwerelt en Viruly Verbrugge met 
Thorbecke bhjkt dat het comite zich mderdaad vooral met het verspreiden van bro
chures bezighield Aan alle kiezers in het district Delft werd bijvoorbeeld per post 
de brochure ‘Het kabmet Van Zuylen Een woord aan het Nederlandsche volk’ van 
WJ A Jonckbloet opgestuurd Aan alle kathoheke kiezers in het district gmg nog 
apart de speciaal voor kathoheken geschreven brochure ‘Een bezadigd en ernstig 
woord aan mijne Cathoheke geloofsgenooten bp de op handen zrjnde verkiezmg’ 
Beide brochures werden ook in andere districten op grote schaal verspreid 105

Bp de verkiezmgen van 1869 gmg het comite opmeuw aan de slag. Althans het 
hgt voor de hand dat de dne Haagse heren die in apnl 1869 de vergadermg van ge- 
delegeerden van hberale kiesveremgmgen het aanbod deden om de coordmatie 
van de verkiezmgen op zich te nemen dezelfde waren als degenen die dat in 1868

102 Verslag vergadermg bij ds Felix 1-4-1869 en circulaire 3-4-1869, RAU, AGJ, my nr 491
103 Verslag vergadermg 14-4-1869, RAU, AGJ, mv nr 491
104 Brief 6-1-1868 onleesbaar aan Thorbecke en brief 9-1-1868 J K H de Roo van Alderwerelt aan Thor
becke, ARA, AT, mv nr 83, ‘Statuten voor een Centraal Comite ter bevordermg van de verkiezmg van hbera- 
len”, z d, ondertekend door De Roo van Alderwerelt, ARA, AT, mv nr 474 Juist de ondertekenmg door De 
Roo maakt het zeer waarschijnhjk dat het conceptreglement uit 1868 stamt De correspondentie van De Roo 
met Thorbecke laat er wemig twijfel over bestaan dat hij de spil van het comite was
105 Bneven 12-1-1868 en 28-1-1868 W Viruly Verbrugge aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83, brief 12-1- 
1868 J K H de Roo van Alderwerelt aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83
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hadden gedaan De gedelegeerden uit de distncten Amsterdam, Groningen, 
Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem en Rotterdam stemden met het plan in Ook 
over dit comite is met veel bekend, maar vermoedehjk hield het zich ook voorna- 
meh)k met het verspreiden van propaganda bezig 106

Ad hoc verkiezmgscomites als het antirevolutionaire en het hberale comite wa- 
ren op zichzelf met opmerkehjk Uit eerdere jaren zrjn soortgehjke mm of meer 
geheime comites ook wel bekend, zoals dat rond Van Hall m 1848 of La Jeune 
Hollande Cathohque uit hetzelfde jaar107 Wel hjken de comites uit de jaren 1866- 
1869 meer activiteiten te hebben ontwikkeld en m meer distncten werkzaam te 
zijn geweest dan hun voorgangers

Als kenmerk van de hberale pohtieke cultuur wordt wel eens genoemd het be- 
lang dat hberalen zouden hechten aan de pubheke controleerbaarheid van machts- 
mtoefenmg Zij wilden volgens Ido de Haan en Henk te Velde de pubheke betrok- 
kenheid vergroten door openheid en debat.108 Dat gold bhjkbaar met voor de hbe
rale verkiezmgsactiviteiten De geheimzmmgheid waarmee rond verkiezmgen te 
werk werd gegaan, stond op gespannen voet met het ideaal van openbaarheid. Het 
is overdreven om te spreken van een hberale traditie van geheimzmmgheid, maar 
het is wel opmerkehjk dat het juist de conservatieven waren die bmnen de Alge- 
meene Kiesvereemging een openbaarheid hanteerden die in hberale krmgen met te 
vmden was 109 Het conservatisme uit de jaren 1860 stond misschien wel meer open 
voor meuwe vormen van politick dan zijn ouderwets imago zou doen verwachten

Vooral m de jaren 1850 en 1860 vond standspohtiek ondersteunmg m de wijze waar- 
op over de relatie tussen kiezers en afgevaardigden werd gedacht Bmnen de twee 
grootste strormngen, conservatieven en hberalen, was de dommante opvattmg dat 
het algemeen belang alleen behartigd kon worden door onafhankehjke kamerleden 
met de juiste persoonhjke eigenschappen. In de praktijk werd dat meestal vertaald 
met de aanzienhjkste en meest gegoede, ofwel de lokale en regionale elites

Depolansermg die vanaf het emde van de jaren 1860 optrad, had ook mvloed op 
de wijze waarop over het doel van het vertegenwoordigend stelsel werd gedacht 
Steeds meer vond de gedachte mgang dat het algemeen belang wemig meer was 
dan de som of de afwegmg van deelbelangen Daarbij paste een meer directe band 
tussen kiezers en afgevaardigden De scheidshjn tussen de aanhangers van de ou- 
dere opvattmgen en die van de meuwere opvattmgen hep met tussen de pohtieke 
strommgen, maar doortrok ze allemaal

Zowel in het zelfbeeld van kandidaten en verkiezmgsagenten als in de heersen- 
de opvattmgen over mandaat en algemeen belang nam standspohtiek m de eerste

106 Brief 17-4-1869 TM C Asser aanThorbecke, ARA, AT, inv nr 84 Het comite werd met J G Gleichrian 
tot vier personen uitgebreid
107 Beekelaar, Rond grondwetsherziemng, passim, L C Sutlorp, FA van Flail en zi]ne constitutioneele he-
gmselen (Amsterdam 1932 87-88, J H vonSanten, Tolitiek leven m de stad Utrecht rond het midden van de
negentiende eemv {\%AQ-l%(i0)\Jaarboek Oud-Utrecht 1985, 110-166, aldaar 131-133
108 De Haan en Te Velde, ‘Vormen van politick’, 169-172
109 Ovengens waren met alle conservatieven met deze openheid ingenomen, zoals blijkt uit brief 19-6-1869 
Pape aan J B van Son, ABDB, PvS, doos 1, map correspondentie Pape was tegen de openbaarheid waartoe de 
eerste algemene ledenvergadermg had besloten
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twee decenma na 1848 een belangnjke plaats m. In deze opvattmgen waren de ver- 
schillen tussen de kiesgerechtigden, zoals de religieuze verscheidenhetd, tameli)k 
onbelangrpk Het onafhankelpke kamerltd vertegenwoordigde immers icdereen 
in zijn kiesdistnct In hoeverre deze opvattmg bevestiging vond in het verloop van 
de verkiezmgen zelf, wordt in het volgende hoofdstuk besproken



V Religieuze scheidslijnen binnen 
bet electoraat

Standspolitiek gedijde goed in districten met weimg tegenstellmgen Het dorp, de 
streek of de regio vormde de sociale omgevmg waarm een kiezer zijn stembiljet 
invulde Hoe homogener deze omgevmg hoe minder kans dat hij aan concurre- 
rende mvloeden bloot zou kunnen staan Moderne commumcatiemiddelen als 
pers en meetings hadden in zo’n omgevmg weimg mvloed omdat ze geen aanslui- 
tmg konden vmden bp bestaande conflicten of scheidslijnen 1 

Religieuze heterogemteit kon bhjvende scheidslijnen onder het electoraat ople- 
veren Wanneer religieuze verschillen van latente tot openhjke tegenstellmgen 
overgmgen, werd de effectiviteit van standspolitiek ondermijnd Afgaande echter 
op de meestal matige opkomst bij verkiezmgen tot het midden van de jaren 1860 
en de germge polansatie hjkt religieuze verscheidenheid aanvankehjk weimg rele
vant te zijn geweest Openhjk althans hjkt standspolitiek te hebben gedommeerd 
Om te bepalen of hierachter toch geen religieuze tegenstellmgen schuil gmgen, 
kan een meer gedetailleerde analyse van uitslagen en opkomsten uitkomst bieden 
Hierbij zal vooral de mogehjke scheidshjn tussen protestanten en kathoheken m 
beschouwmg worden genomen

1 De eerste directe verkiezingen

De eerste directe verkiezmgen hebben umek matenaal nagelaten Doordat de 
praktische uitwerkmg van het voorlopig kiesreglement van 1848 aan Gedeputeer- 
de Staten werd overgelaten, werden m een aantal provmcies de stembiljetten per 
onderkiesdistnct geteld Hierdoor is het mogehjk om lokale en godsdienstige as- 
pecten van het stemgedrag op te sporen Van twee districten met een fhnke katho- 
heke mmderheid, Goes en Almelo, en van het vnjwel homogeen hervormde dis
trict Wmschoten zijn deze gegevens gedeeltehjk bewaard gebleven2 

Het district Goes lag deels op Zuid-Beveland en deels m Zeeuws-Vlaanderen 
waar de onderkiesdistricten Hulst en Hontemsse gelegen waren. De Westerschel- 
de vormde met alleen een geografische barnere, maar ook een godsdienstige In 
Zeeuws-Vlaanderen woonde 37,5% van de bevolkmg van het district, waarvan 
95,7% kathohek was Op Zuid-Beveland bedroegen deze percentages respectie- 
vehjk 62,5 en 18,3. De twee belangnjkste kandidaten waren PJ Bachiene en J J

1 Nossiler, Influence, opzmcw, 201-202
2 Veel gegevens over de verkiezmgen van 1848 zijn te vmden m de verkiezmgskrant De Stembus die m dat 
jaar werd uitgegeven



1 De eerste directe verkiezmgen 93

van Demse Nadat geen van beiden in de eerste ronde de absolute meerderheid 
had behaald, wist Bachiene in de herstemmmg te winnen 

Bachiene was hervormd en mspecteur der registratie en domeinen te Hontenis- 
se Hij was dan ook goed bekend bij de katholieken in Zeeuws-Vlaanderen Ba
chiene was hd van de in 1848 in Goes opgenchte afdelmg van de Amstelsocieteit.3 
Zpn hberale gezmdheid blpkt ook uit zijn correspondentie met Thorbecke. Van 
Demse was eveneens hervormd en rechter in de arrondissementsrechtbank van 
Goes. Zijn pohtieke kleur was volgens Bachiene met goed vast te stellen, zo hij er 
een had, maar wel werd hr) gesteund door verschillende predikanten 4 

In de eerste helft van november werd in Goes een kiezersvergadermg gehouden 
Tot het vierkoppig bestuur behoorden twee leden van de Amstelsocieteit en een 
persoon die m 1849 hd zou worden 5 De vergadermg koos Bachiene, Van Demse 
en R B. van den Bosch, eveneens hd van de Amstelsocieteit, tot kandidaten voor 
de verkiezmgen De hberalen hadden zo m bestuur en kandidermg een flmke vm- 
ger in de pap Dat Van Demse ook gekandideerd was, kwam vermoedehjk door de 
vele Goese kiezers die op de vergadermg aanwezig waren geweest In een brief aan 
Thorbecke wees Bachiene op het betrekkehjke belang van de vergadermg Zo was 
hi] bijvoorbeeld bi] een deel van de boeren op Zuid-Beveland onbekend 6 

Van de eerste ronde zijn wel uitslagen per onderkiesdistnct bekend, maar deze 
zijn onvolledig De stemmen die met op Bachiene en Van Demse waren uitge- 
bracht, werden met gespecificeerd Om deze reden wordt hier alleen aandacht be- 
steed aan de herstemmmg waarvan de uitslagen m tabel 5 1 zijn opgenoraen

Tabel 5 1 Goes herstemmmg 1848

Zmd-Beveland

%RK El Opkomst1 Bachiene Van Demse

Hemkenszand 39,1 86 51 59,3 32 62,7 19 37,3
VGravenpolder 28,4 60 41 68,3 16 39,0 25 61,0
Oudelande 25,2 54 44 81,5 39 88,6 5 11,4
Goes 13,6 190 146 76,8 47 32,2 99 67,8
Krabbendxjke 4,7 57 30 52,6 12 40,0 18 60,0
Kapelle
Zeeuws- Vlaanderen

2,0 72 49 68,1 15 30,6 34 69,4

Hulst 95,8 114 97 85,1 77 79,4 20 20,6
Hontemsse 95,5 106 92 86,8 86 93,5 6 6,5

Totaal
1 Geldige stemmen

47,3 739 550 74,4 324 58,9 226 41,1

Bron ARA, 2 02 08 
stemopnemmg 9-12-

Archie! Tweede Kamer 
-1848

Geloofsbneven nr 1282 Proces-verbaal van

3 JH von Santen,‘De Amstelsocieteit hberale organisatie in Nederland in de jaren 1846-1851’, in Figuren 
en figuraties Acht opstellen aangehoden aan J C Boogman (Groningen 1979) 113-154, aldaar 129,138
4 In 1850 zou Van Demse opnieuw de belangnjkste tegenstander van Bachiene zijn In 1853 wist Van Dem- 
se op de golven van de Apnlbewegmg de zetel op Bachiene te veroveren Bneven 4-11-1848 en 16-11-1848 Ba
chiene aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 56a
5 Statistisch en StaathmshoudkundigJaarboekje (SSJ) 1(1849) 89, Von Santen, ‘De Amstelsocieteit’, 138
6 Brief 16-11-1848 Bachiene aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 56a
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Bachiene behaalde veel stemmen m de katholieke gemeenten in Zeeuws-Vlaan- 
deren. Op Zuid-Beveland deed hi; het goed in Hemkenszand en Oudelande, maar 
hoewel er m de eerste gemeente relatief veel katholieken woonden, is het verband 
tussen het aantal katholieken en het aantal stemmen op Bachiene op Zuid-Beve- 
land zwak Dat de hberalen de kiezersvergadermg m Goes hadden gedomineerd, 
bleek van wemig mvloed op de uitslag Van Demse trok in die gemeente namehjk 
de meeste stemmen Een dmdehjk onderscheid tussen de godsdienstige en lokale 
aspecten van het stemgedrag is moeihjk te maken Bachiene was wel de kandidaat 
van de katholieken, maar hi; kan op goede gronden ook de kandidaat van Zeeuws- 
Ylaanderen genoemd worden

In het district Almelo was aanvankehjk H Jacobson gekozen, maar hi; had de 
benoemmg met aangenomen De eerste ronde van de meuwe verkiezing leverde 
geen van de kandidaten de meerderheid op In de herstemmmg zou minister van 
Justitie D Donker Curtius het tegen J van Riemsdi;k moeten opnemen7 Van 
Riemsdijk was advocaat m Almelo en oud-student van Thorbecke Zi;n famihe 
had veel mvloed in Hardenberg 8 Tussen de beide kandidaten bestonden geen noe- 
menswaardige pohtieke verschillen Wel kan Van Riemsdijk als de regionale kan
didaat beschouwd worden en Donker Curtius als de landehjk bekende liberaal

Ook van Almelo zi;n alleen gespecificeerde uitslagen van de herstemmmg be- 
kend Bovendien is het aantal kiesgerechtigden per onderkiesdistnct onbekend Dit 
maakt het beeld wehswaar minder compleet, maar niettemin kunnen de resferende 
gegevens toch emg mzicht verschaffen in de achtergronden van het stemgedrag
Tabel 5 2 Almelo herstemmmg 1849

%RK El Opkomst1 D Curtius Van Riemsdijk
Hardenberg 13,2 81 14 17,3 67 82,7
Almelo 15,0 143 44 30,8 99 69,2
Ommen 16,8 37 29 78,4 8 21,6
Rijssen 26,1 34 10 29,4 24 70,6
Borne 72,1 27 14 51,9 13 48,1
Ootmarssum 80,2 59 57 96,6 2 3,4
Tubbergen 96,0 99 99 100,0 0 0,0

Totaal 37,3 547 480 87,8 267 55,6 213 44,3
1 Geldige stemmen

Bron DeStembusm 13,12-1-1849

De uitslagen wisselden sterk per onderkiesdistnct Van Riemsdijk haalde veel 
stemmen in Almelo en in Hardenberg Dit h;kt te wi;zen op duidehjke lokale 
machtsbases, maar m deze gemeenten woonden ook wemig katholieken In de ka- 
thoheke onderkiesdistricten Tubbergen en Ootmarsum gingen vn;wel alle stem-

7 In de eerste ronde behaalde Van Riemsdijk 199, Donker Curtius 153 enB P vanDxggelen 108 stemmen De 
laatste was volgens een correspondent van Thorbecke de kandidaat van de katholieken in Tubbergen en Oot- 
raarsum Brief 14-12-1848 J van Deen aan Thorbecke, ARA, AT, inv nr 56a
8 In 1866 en 1868 bekleedde defamihe Van Riemsdijk veel posten in Hardenberg Het was dezefamihe waar- 
over J A baron Van Ittersum tegenover minister Heemskerk klaagde, zie hoofdstuk 3
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men naar Donker Curtius In Tubbergen zelfs alle stemmen Een verband tussen 
het aantal katholieken en het aantal stemmen op Donker Curtius is duidelijk aan- 
wezig In Ommen daarentegen moeten de meeste protestanten op de minister 
hebben gestemd Hier zullen lokale omstandigheden waarschijnlijk van mvloed 
zijn geweest Beide factoren, godsdienst en lokale machtsbases, waren zodoende 
van mvloed op het stemgedrag Het godsdienstige aspect mag echter met onder- 
schat worden Zowel Donker Curtius als Van Riemsdijk waren met-orthodoxe 
hervormde liberalen zodat de sterke ondersteunmg van de eerste door de katho- 
lieken op een sterk en tamelpk coherent katholiek netwerk wijst 

Het district Wmschoten bestond grotendeels uit nederlands hervormden Een 
verkiezmg met uitgesproken godsdienstige achtergronden was derhalve met te 
verwachten. In de eerste ronde waren de stemmen verdeeld tussen J F Zijlker, 
landbouwer in het onderkiesdistnct Beerta, R de Sitter, notaris te Wmschoten en 
de hberaal S C.H Piccardt, notaris in Oude-Pekela. Klemere aantallen stemmen 
gmgen naar J C van Sloten en G Diephuis, rechter en schoolopziener, beiden m 
Wmschoten woonachtig 9 In tabel 5 3 is de uitslag per onderkiesdistnct opgeno- 
men Van Diephuis is geen uitsphtsmg van de door hem behaalde stemmen bekend.

7ahel J 3 Wmschoten 1848

El Opkomst1 De Sitter Zijlke,r
Wmschoten 319 192 60,2 107 55,7 69 35,9
Veendam 381 221 58,0 106 48,0 30 13,6
Oude-Pekela 170 100 58,8 13 13,0 2 2,0
Wedde 141 84 59,6 14 16,7 9 10,7
Beerta 172 124 72,1 17 13,7 97 78,2

Totaal 1183 721 60,9 257 35,6 207 28,7

El Opkomst* Piccardt Van Sloten
Wmschoten 319 192 60,2 1 0,5 1 0,5
Veendam 381 221 58,0 54 24,4 26 11,8
Oude-Pekela 170 100 58,8 68 68,0 0 -

Wedde 141 84 59,6 53 63,1 0 -

Beerta 172 124 72,1 5 4,0 0 -

Totaal 1183 721 60,9 181 25,1 27 3,7
1 Geldige stemmen

Bron ARA, 2 02 08 ArchxefTweedeKamerGeloofsbnevennr 1282 Proces-verbaal van stem- 
opnemmg, 1-12-1848

In de tabel sprmgt de relatie tussen de woonplaats van de kandidaten en de be
haalde stemmen direct in het oog De Sitter haalde de meeste stemmen in Wm- 
schoten, Zijlker m Beerta en Piccardt in Oude-Pekela en het aangrenzende Wedde 
In Veendam behaalde niemand de meerderheid door het optreden van Van Sloten

9 Raraaer, CG Diephuis5, in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenhoek (10 din , Leiden 1911-1937) IX 
199-200
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die daar vermoedelijk woonachtig was Beslissend was nu waar de stemmen van de 
lokale kandidaten in de herstemmmg tussen De Sitter en Zijlker keen zouden gaan 
In tabel 5.4 is de herstemmmg weergegeven
Tabel 5 4 'Wmschoten herstemmvng 1848

El Opkomst1 De Sitter Zijlker
Wmschoten 319 205 64,3 109 53,2 96 46,8
Veendam 381 201 52,8 47 23,4 154 76,6
Oude-Pekela 170 83 48,8 9 10,8 74 89,2
Wedde 141 86 61,0 21 24,4 65 75,6
Beerta 172 129 75,0 12 9,3 117 90,7
Totaal 1183 704 59,5 198 28,1 506 71,9

1 Geldige stemmen

Bron ARA, 2 02 08 Archie! Tweede Kamer Geloofsbneven nr 1282 Proces-verbaal van stem- 
opnemmg, 13-12-1848

De herstemmmg laat een aardverschmvmg m het voordeel van Zijlker zien Bi]~ 
na alle stemmen die m de eerste ronde op andere kandidaten dan Zijlker en De Sit
ter waren uitgebracht, gmgen nu op Zijlker over In Oude-Pekela en Wedde zal de 
hberaal Piccardt daar wel de hand m hebben gehad, maar onduidehjk is wat het 
grote verhes van De Sitter m Veendam heeft veroorzaakt Daar verloor hij bijna 60 
stemmen waardoor hij uitemdehjk zelfs minder stemmen behaalde dan m de eerste 
ronde

In de herstemmmg is ook een tegenstellmg tussen stad en platteland herkenbaar, 
tussen de notabele De Sitter en de landbouwer Zijlker Hier kan ook een pohtieke 
betekems aan worden gegeven aangezien Zijlker al geruime tijd een vooraanstaan- 
de plaats in de hberale oppositie m de provmcie Groningen mnam 10 Toch zal ook 
de lokale dimensie van belang zijn geweest Immers m de herstemmmg daalde de 
opkomst m Veendam en Oude-Pekela terwijl die m Wmschoten en Beerta, de 
woonplaatsen van De Sitter en Zijlker, hcht steeg

Bij de verkiezmgen m 1848 is m het stemgedrag een duidehjke lokale dimensie te 
onderscheiden Lokale kandidaten die na de eerste stemming uitvielen, waren ver- 
moedehjk m staat de meeste op hen uitgebrachte stemmen op een van de kandida
ten m de herstemmmg over te brengen Maar m het stemgedrag kwam ook een 
scheidshjn tussen protestanten en kathoheken tot uitmg Zowel m Goes als m Al- 
melo was sprake van een kandidaat van de kathoheken die duidehjk meer stem- 
men behaalde m kathoheke gemeenten dan m protestantse gemeenten Door de 
geografisch ongehjke spreidmg van de gezmdten was tegehjk sprake van ternton- 
aal stemgedrag waardoor een afgewogen onderscheid tussen het belang van soci- 
aal conformisme en godsdienstig identiteitsbesef nauwehjks mogehjk is. Waar het 
zwaartepunt ook precies mag hebben gelegen, kathoheke kiezers waren tamehjk 
immuun voor met-kathoheke mvloeden. Standspohtiek kon bhjkbaar moeihjk de

10 Jan van Miert, Wars van cluhgeest enpartijzucht Liheralen, natie en verztuhng, Tiel en Wmschoten 1850- 
1920 (Amsterdam 1993) 23-25
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scheidslijn tussen protestant en katholiek overstijgen Of dit na 1848 zo zou blij- 
ven en welke gevolgen dit voor het politick gedrag van de katholieken had, zal aan 
de hand van de verkiezmgen in het district Delft bekeken worden

2 Het kiesdistrict Delft, 1848-1887

Van een aantal gemeenten uit het kiesdistnct Delft zpn mteressante gegevens m- 
zake de verkiezmgen bewaard gebleven Naast zogenaamde kiezerslpsten, waar- 
op vermeld staat wie kiesgerechtigd was, zijn er ook zogenaamde opkomsthjsten, 
waarop aangetekend staat wie een stembiljet heeft mgeleverd. Deze Ipsten bieden 
de mogelijkheid om de opkomst bij de verkiezmgen voor de Tweede Kamer te re- 
lateren aan zaken als gezindte en belastmgaanslag In het navolgende zal de op
komst in de gemeenten Delft en Naaldwijk, beide behorend tot het district Delft, 
voor de penode 1850-1887 worden onderzocht Vanaf 1866 komen daar de ge
meenten Hof van Delft, Vlaardmgen en Vlaardmgen-Ambacht bp Van de 35 ver
kiezmgen die tussen 1850 en 1887 voor de Tweede Kamer werden gehouden, kon- 
den van 34 de gegevens worden achterhaald Van de verkiezmgen volgend op de 
kamerontbmdmg in 1887 is geen matenaal bewaard gebleven Van de andere ver
kiezmgen zijn bijna complete reeksen voorhanden Alleen de opkomsthjsten voor 
Naaldwijk uit 1853 en voor Vlaardmgen en Vlaardmgen-Ambacht van de her- 
stemming uit 1883 ontbreken 11

Het dubbele kiesdistnct Delft omvatte m 1850 dne geografische kernen het 
grootste deel van het Delfland, het Westland en Voorne-Putten De nabijheid van 
de stadsdistncten Den Haag en Rotterdam leidde bij de tabelherzienmgen tot re- 
gelmatige uitwisselmgen van gemeenten die rond deze steden lagen

Van de vier tabelherzienmgen was die van 1869 het meest mgnjpend Voorne- 
Putten werd afgesphtst en tot de kern van een meuw district gemaakt In mil hier- 
voor werden enkele gemeenten rond Rotterdam en Den Haag aan het district 
Delft toegevoegd Hierdoor verdween 25% van het oude electoraat naar andere 
distncten Wei bracht de herzienmg meer geografische samenhang m het district, 
omdat het nu uit de twee dicht bi) elkaar gelegen kernen, het Westland en het Delf
land bestond. De 15 gemeenten die sinds 1850 onafgebroken tot het district be- 
hoorden, lagen bijna allemaal m deze twee streken

Ook m de godsdienstige samenstellmg van de bevolkmg bracht de herzienmg 
van 1869 een belangnjke wijzigmg. Van 1850 tot 1869 was 27 tot 29% van de be- 
volkmg m het district katholiek De afsphtsmg van het overwegend protestantse

11 Processen-verbaal verkiezmgen hoofdkiesdistnct Delft 2e Kamer 1848-1887, Gemeentearchief Delft 
(GAD), 3e afdelmg (zgn ‘zwarte nrs J)nrs 1996-2002,2014,2022,2028-2034 Naast de processen-verbaal zit- 
ten hierm ook de iijsten van kiezers die een stem hebben uitgebracht Jaarhjkse kiezerslijsten gemeente Delft 
1850-1886, GAD, 3e afdelmg (zgn czwarte nrs ’) nrs 2036-2978, Naamhjsten stemgerechtigden Tweede Ka
mer 1864-1894 (Vlaardmgen), Gemeentearchief Vlaardmgen (GAV), mv nrs 2118-2119, Staten kiezers Twee
de Kamer 1861-1879 (Vlaardmgen-Ambacht), GAV, mv nr 605, Staten kiezers Tweede Kamer 1857-1860, 
1880-1896 (Vlaardmgen-Ambacht), GAV, mv nr 616, Staten houdende opgaven van belastmgschuldigen m de 
directe belastmgen, opgemaakt ten behoeve van verkiezmg leden Tweede Kamer 1850-1889, Gemeentearchief 
Naaldwijk, mv nrs 304-311
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Voorne-Putten leidde tot een stijgmg van het katholieke aandeel tot 35 a 38%.
Uit onderzoek m steden als Arnhem en Amsterdam is bekend dat kathoheken 

ondervertegenwoordigd waren m de hoogste sociale lagen en oververtegenwoor- 
digd m de middengroepen Hierdoor is de kans groot dat zrj in het electoraat ook 
ondervertegenwoordigd waren 12 Om deze reden kan met voetstoots aangenomen 
worden dat de godsdienstige samenstelhng van de bevolkmg van een gemeente 
overeen zal komen met de godsdienstige samenstelhng van het electoraat

Ook in het district Delft traden afwijkmgen op tussen de godsdienstige samen
stelhng van de bevolkmg en het electoraat In tabel 5 5 is het aandeel van de ge- 
zmdten van de mannehjke bevolkmg volgens de tienjange volkstellmgen en het 
aandeel m het electoraat weergegeven De gegevens uit 1849 en 1859 hebben alleen 
betrekkmg op Delft en Naaldwijk, die van de andere jaren op alle vijf onder- 
zoeksgemeenten Waals-hervormden, luthersen, remonstranten en doopsgezm- 
den zijn m de groep ovenge protestanten (OP) ondergebracht, afgescheidenen en 
christehjk gereformeerden bij de nederlands hervormden 13 Kiesgerechtxgden uit 
andere kerkgenootschappen waren zo genng in aantal dat ze met zijn opgenomen 
In tabel 5 6 zijn de gegevens uit 1879 per gemeente mtgesphtst

Tabel 7 i Bevolkmg en electoraat naar gezmdte %

NH OP RK
Bev El Bev El Bev El

1849-50 55,3 56,1 3,8 5,6 39,4 36,8
1859-60 55,6 54,6 4,3 6,9 38,8 37,6
1869 62,6 57,2 3,0 4,4 33,2 36,9
1879 62,6 59,4 2,9 3,7 33,5 35,6

Tabel 5 6 Bevolkmg en electoraat per gemeente naar gezmdte 1879 % 

NH OP RK
Bev El Bev El Bev El

Delft 55,8 57,9 4,3 6,8 38,5 33,8
Hof v Delft 38,5 30,4 4,0 0 56,8 69,6
Naaldwijk 60,4 53,9 0,2 1,1 38,7 43,3
Vlaardingen 86,7 78,9 0,3 0,4 12,4 19,0
Vl-Ambacht 64,9 59,4 0,4 0 34,8 40,6

Totaal 62,6 59,4 2,9 3,7 33,5 35,6

De katholieke ondervertegenwoordigmg m het electoraat voor 1869 slaat na dat 
jaar om m een oververtegenwoordigmg. Deze omslag wordt veroorzaakt door de 
toevoegmg van Hof van Delft, Vlaardingen en Vlaardmgen-Ambacht aan de on- 
derzoeksgemeenten In Delft waren de protestanten in 1879 oververtegenwoor-

12 De Vries, Electoraat en elite, 54, Ton Duffhues, Generaties enpatronen De katholieke heweging te Arn
hem m de 19e en 20e eeuw (Baarn 1991) 55
13 Hiervoor zijn twee redenen Ten eerste zijn de aantallen te klem om er een conclusie aan te kunnen ver- 
binden Ten tweede zou, doordat er nogal wat grensverkeer bestond, voor icder verkiezmgsjaar moeten wor
den nagegaan of de desbetreffende persoon nog wel tot hetzelfde kerkgenootschap behoorde
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digd en de katholieken ondervertegenwoordxgd In de andere gemeenten lagen de 
verhoudingen omgekeerd Door de oververtegenwoordigmg op het platteland zal 
de katholieke bevolkmgsgroep vermoedelpk steeds relatief meer kiezers hebben 
geteld dan de protestantse

Onder de protestantse kiezers waren de kleme kerkgenootschappen sterk verte- 
genwoordigd Hun aandeel in de bevolkmg en in het electoraat van het gehele dis
trict was echter germger dan in de tabel tot mtdrukking komt omdat ze vooral in 
Delft woonachtig waren Vanwege hun germg aantal worden ze daarom met de 
hervormden samengevoegd tot de categoric protestanten.

3 Verkiezingen en godsdieilst in Delft

Op 6 november 1848 kwam in Delft een voorlopige kiezersvergadenng bijeen om 
de verkiezingen later die maand voor te bereiden De aanwezigen benoemden een 
commissie die aan de verkiezingen lading moest geven Hierm hadden onder an- 
deren zittmg de protestant C Hoekwater en de kathohek H.A.A. van Berkel Ba
den traden af nadat ze door de vergadering tot kandidaat voor de Tweede Kamer 
waren benoemd Tot vervangers werden onder anderen de protestant J van Kuyk 
en de kathohek L A van Berkel benoemd 14 De (ex-)leden van de commissie be- 
hoorden tot de meest vooraanstaande mwoners van Delft Een aantal van hen zou 
m de volgende jaren een hoofdrol m de regionale politick spelen

Dat protestantse en katholieke notabelen in dezelfde commissie benoemd wer
den, wijst op een pogmg tot samenwerking Pohtieke profilering vond nauwehjks 
plaats maar doordat de kiezersvergadenng vier kandidaten, waarvan er dne protes
tant waren, voor een zetel benoemde, was het bhjkbaar toch een mislukte pogmg 
Emge dagen daarna trokken de protestantse kandidaten zich om onduidehjke re- 
denen terug Hun plaats werd door de Haagse advocaat W Wmtgens mgenomen 
die het tegen Van Berkel zou opnemen

Vermoedehjk werd het stemgedrag van de meeste kiezers door godsdienstige af- 
fimteiten bepaald Er stond immers een kathohek kandidaat tegenover een protes
tant Pohtieke overwegmgen kunnen nauwehjks van mvloed zijn geweest. Zowel 
Van Berkel als Wmtgens, die lid van de Amstelsocieteit was, waren enthousiast 
voorstander van de grondwetsherziemng De opkomst duidt m leder geval op een 
felle strijd In de eerste ronde bedroeg deze 92,0% en in de herstemmmg, waann 
Wmtgens Van Berkel wist te verslaan, 93,1% 15

De kieswet van 1850 bracht de omgevmg van Schiedam en Voorne-Putten bi) 
het district Delft Vanaf dit jaar is het, zoals gezegd, mogehjk de opkomst van het 
katholieke en het protestantse electoraat na te gaan. In grafiek 5 1 is de opkomst in 
de onderzoeksgemeenten weergegeven

Tot 1866 fluctueerde de opkomst van katholieken en protestanten sterk De ka-

14 SSJ, 1(1849)74-75
15 R van der Laarse,'“Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed” Leken en clems in kathohek Delft 
in de negentiende eeuw5, in J C H Blom en C J Misset ed ‘Breeders slmt Uaan3 Aspecten van verzmhng in 
zeven Hollandse gemeenten (VGravenhage 1985) 68-109, aldaar 87-88
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Grafiek 5 1 Opkomst in het kiesdistnct Delft 1850-1887

verkiezingsjaren

— Protestanten Katholieken

tholieke kiezers bleven vaak thuis Dieptepunten m de katholieke opkomst waren 
de verkiezingen m 1858 met 19,0% en 1862 met 19,7% De parallelle stijgmgen en 
dalmgen in de opkomst van katholieken en protestanten wijzen op een gelijkge- 
nchte mteresse, maar de vaak grote onderlmge verschillen doen vermoeden dat dit 
voor een deel schijn is De protestantse betrokkenheid bij verkiezingen was zeker 
gedurende de eerste twee decenma aanzienhjk groter dan die van de katholieken 
De vanaties in opkomst en de verschillen tussen de gezmdten kwamen in alle on- 
derzochte gemeenten voor (zie bijlage 1).

Na 1866 verdwenen de grote schommelmgen m de opkomst Tegehjkertijd na- 
derde de katholieke opkomst het protestantse niveau Halverwege de ]aren 1870 
veranderden de verhoudmgen en maakten de katholieken meer gebruik van hun 
kiesrecht dan de protestanten Het zpn vooral de grote verschillen in opkomst tot 
halverwege de jaren 1860 die een mdicatie geven van het belang van godsdienst bij 
verkiezingen

De verkiezmg voor twee kamerleden na de kamerontbmdmg in 1850 - Delft 
was toen een dubbel kiesdistnct geworden - had vermoedelpk een sterk ternton- 
aal karakter De meuw toegevoegde gebieden maakten m 1848 namelijk de kern 
uit van de dxstncten Schiedam en Bnelle De kiezers uit deze distncten heten hun 
afgevaardigden met vallen, zodat naast het Delftse kamerlid Wmtgens ook de ka
merleden S H Anemaet en K A Poortman kandidaat waren.

Ook Van Berkel waagde een nieuwe pogmg 16 Opmeuw bleek zijn katholieke 
achtergrond een onoverkomelpk obstakel In de eerste ronde werd alleen Poort-

16 Brief 17-9-1850 J J A van den Aerdwegh aan Van Nispen van Sevenaer, BAG, ANS, mv nr 2453
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man direct gekozen De herstemmmg zou tussen Anemaet en Wmtgens gaan, 
maar omdat Anemaet zijn benoemmg voor Zienkzee aannam, kwam er een meu- 
we stemming Het werd een herhalmg van 1848 Opmeuw wist Wmtgens Van 
Berkel te verslaan.

Ook in Delft leidden de verkiezmgen in mei 1853 na de Apnlbewegmg tot een 
liberale nederlaag Doordat de groot-protestanten de agitatie tegen het herstel van 
de bisschoppelijke hierarchic aan de leuze voor of tegen Thorbecke hadden ver- 
bonden, ontstond een duidehjker verband tussen rehgie en politick dan voor- 
heen17 Het leidde tot de vervangmg van de hberaal Poortman door C. Hoekwater 
Wmtgens behield zijn zetel tegenover de andere liberale kandidaat, A M de Rou- 
ville mt Den Bnel

In 1853 werd m Delft de groot-protestantse kiesveremgmg ‘Komng en Vader- 
land’ opgencht. Het ‘bureau der verkiezmgen’ werd geleid door G Simons, direc- 
teur van de Konmkhjke Academie 18 Hi] zou m 1856 minister van Bmnenlandse 
Zaken m het mimstene-Van der Brugghenworden ‘Komng en Yaderland’ beheer- 
ste na 1853 de kamerverkiezmgen en haar kandidaten Wmtgens en Hoekwater 
behielden hun zetel tot zi] zich m 1868 zouden terugtrekken

Dat Wmtgens en Hoekwater door dezelfde kiesveremgmg werden aanbevolen, 
betekende met dat zi] dezelfde positie mnamen Liberalen en kathoheken maakten 
tussen de beide mannen onderscheid Wmtgens werd tot halverwege de jaren 1860 
door het Algemeen Handelsblad als een conservatief-hberaal beschouwd Geen 
echte hberaal, maar ook geen conservatief of reactionair Hierdoor kon hi] zi]n ze
tel zonder veel tegenstand behouden Alleen m 1854 probeerde Poortman hem op 
wemig overtuigende wpze te bestnjden

Hoekwater daarentegen kon bi] elke verkiezmg op een liberale tegenkandidaat 
rekenen. Dat lag met aan zi]n pohtieke standpunten Hi] behoorde namehjk sa- 
men met Wmtgens m de Tweede Kamer tot de conservatieven Belangnjk was ech- 
ter de wijze waarop hi] zi]n zetel had verworven 19 Terwi]l Wmtgens al voor de 
Apnlbewegmg afgevaardigde was, had Hoekwater zi]n zetel ]uist aan de Apnlbe- 
wegmg te danken Voor liberalen en kathoheken was hi] een van de verwerpehjke 
‘Apnlmannen’ en dat was belangrijker dan het exacte gehalte van zpn pohtieke 
opvattmgen Politick m de Kamer en pohtiek m de distncten waren verschillende 
werelden met eigen regels

De liberale tegenkandidaten van Hoekwater konden op steun van de kathoheke 
kiezers rekenen. Een deel van deze steun kwam via connecties met kathoheke ka- 
merleden tot stand Zo kon Dommer van Poldersveldt m 1856 melden dat “De 
cath kiezers van Delft [ ] hunne keuze uitsluitend op mr Poortman gevestigd 
(hebben)” 20 In 1860 was dit volgens Dommer opmeuw het geval Hoekwater 
stond volgens hem bekend als een godsdienstig fanaticus die geen enkele kathohe
ke stem zou krpgen.21

17 Van der Laarse, ‘Verzwolgen’, 88-89
18 Delftsche Courant 10-5-1853
19 Van der Laarse, ‘Verzwolgen’, 88, 107 noot 60, Huizinga, Heemskerk, 60-61, rekent Wmtgens en Hoek
water tot de conservatieven
20 Brief 18-5-1856 Dommer van Poldersveldt aan G M van der Linden, ARA, CCL, mv nr 4
21 Brief 10-6-1860 Dommer van Poldersveldt aan G M van der Linden, ARA, CCL, mv nr 4
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Het verschil m katholieke waardermg van Hoekwater en Wmtgens komt in gra- 
fiek 5 1 tot mtdrukkmg Telkens wanneer Hoekwater (H) aftrad, was de opkomst 
relatief hoog en wanneer Wmtgens (W) aftrad laag Dit patroon onthult lets over 
de relatie tussen katholieken en liberalen. Stemmen op Hoekwaters liberale tegen- 
kandidaat was voor veel katholieken blijkbaar vooral een middel om de ‘Apnl- 
man’ te treffen en met zozeer een keuze voor het hberahsme

De lage katholieke opkomst relativeert de betekems die doorgaans aan het 
Papo-Thorbeckiamsme, de samenwerkmg tussen liberalen en katholieken, wordt 
gehecht. Wei vormden de katholieken het draagvlak van het Delftse hberahsme, 
maar dat was vooral het gevolg van het germg aantal protestantse liberalen. De po- 
lansermg in 1853 had de meerderheid van de protestanten naar het conservatieve 
kamp gedreven Dit valt op te maken uit een vergehjkmg van de uitslagen van de 
verkiezmgen met de katholieke opkomst Gezien de antikathoheke achtergrond 
van de ‘Apnlman’ Hoekwater mogen we er vanuit gaan dat vnjwel alle kathohe- 
ken die de moeite namen hun stembiljet m te leveren de naam van de liberale kan- 
didaat zullen hebben mgevuld. Het bhjkt dan dat het overgrote deel van de hbera- 
le stemmen van katholieke kiezers afkomstig was (zie bijlage 2) De zwakheid van 
het Delftse hberahsme m de jaren 1850 en 1860 is dan te verklaren door de zeer ge- 
rmge aanhang onder protestanten en de desmteresse onder de meeste katholieke 
kiezers

Rond 1858 verdween ‘Konmg en Vaderland’ van het toneel De toedracht is on- 
dmdelpk Een jaar later werd ‘Eendragt maakt Magt’ opgencht Deze kiesverem- 
gmg nchtte zich tegen de, m haar ogen, groeiende macht van het ultramontamsme 
Tevens was zij voorstander van de gemengde staatsschool Deze punten wpzen op 
verwantschap met de groot-protestantse nchtmg en op contmuiteit met het opge- 
heven ‘Konmg en Vaderland’ Ook het aanbevelen van Wmtgens en Hoekwater 
wpst daarop 22

De verkiezmgen van 1864 brachten meuw leven m de pohtiek De liberale kan- 
didaat werd aanbevolen door de pas opgenchte vnjzmmge kiesveremgmg ‘Ne
derland’ Tot de leden behoorden enkele katholieken, waaronder C F van Berckel 
Ook de antirevolutionairen kwamen voor het eerst met een eigen kandidaat. Een 
eigen kiesveremgmg, ‘Nederland en Oranje’, volgde m 1866 23

Door de pohtieke profilermg werd Wmtgens tijdens de algemene verkiezmgen 
in ]um 1866 geconfronteerd met een liberale en een antirevolutionaire kandidaat 
Het was de eerste maal smds 1854 dat hij tegenstand ondervond. Dat de opkomst 
nauwehjks boven het gebruikehjke Delftse niveau uitsteeg, laat zien dat de op- 
bloei van het pohtieke leven de betrokkenheid van het electoraat met had weten te 
verhogen De toenemende mteresse bleef aanvankehjk beperkt tot een kleme 
krmg van pohtiek actieven

De twee kamerontbmdmgen onder het mimstene-Van Zuylen-Heemskerk en 
de daarop volgende verkiezmgen emd 1866 en begin 1868 luidden grote verschui-

22 Volgens Van der Laarse, ‘Verzwolgen’ 91 was Eendracht maakt Macht m kerkehjk opzicht een bundehng 
van de Gronmger nchtmg en een ethisch getmt protestantisme
23 Ibidem
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vmgen in het stemgedrag m Aan protestantse kant vend een mttocht plaats van 
conservatieve kiezers naar de liberalen en in genngere mate naar de antirevolutio- 
nairen Bp de katholieken steeg de opkomst. Hun stemmen gmgen steeds vaker 
naar de conservatieve kandidaten Dit proces emdigde in 1875 met de opnchtmg 
van de katholieke kiesveremgmg ‘Recht voor Allen’ en de katholieke Nieuwe 
Delftsche Courant24

Omvang en snelheid van de verschuivingen in het stemgedrag laten zich moei- 
Ipk precies vaststellen Twee leden van de liberale commissie die de verkiezmgen 
m Nederland coordmeerde, De Roo van Alderwerelt en Viruly Verbrugge, had- 
den in 1868 na hun bezoek aan ‘Nederland’ goede hoop op een gunstige verkie- 
zmgsuitslag De katholieke leden van de kiesveremgmg, waaronder bestuurshd 
C F van Berckel, hadden in de vergadermg voor de liberale kandidaten gestemd 
Katholieke steun leek verzekerd25

Maar ook de conservatieveh beschikten over mvloedrpke contacten met de ka- 
thoheken Burgemeester Van Kuyk hoopte via wethouder L A. van Berckel, broer 
van het liberale bestuurshd, eveneens de katholieke kiezers aan zich te bmden De 
wethouder bewerkte voor de conservatieven de katholieken buiten Delft 

De stnjd om de katholieke gunst werd ook m De Tijd uitgevochten De naam 
van C F van Berckel prpkte onder een advertentie voor de liberale kandidaten en 
die van wethouder L A van Berckel onder een advertentie voor de conservatieve 
kandidaten De redactie sprak zich voor de conservatieven uit26 

De verkiezmgen na de kamerontbmdmgen leverden in Delft telkens conserva
tieve kamerleden op De algemene verkiezmgen m 1869 brachten de conservatie
ven zelfs stemmenwmst. Deze wmst was het gevolg van de tabelherzienmg uit het 
begin van 1869, waardoor het katholieke aandeel m de bevolkmg van het district 
was gestegen van 26,8 tot 37,6% De herzienmg versluierde zodoende het verhes 
dat de conservatieven onder de protestantse kiezers hadden geleden. De meerder- 
heid van de katholieke kiezers stemde namehjk mmiddels conservatief.

Burgemeester Van Kuyk, mmiddels zelf conservatief kamerhd voor Delft, 
vreesde voor de toekomst van de conservatieven omdat de meuw verworven ka- 
thoheke steun de mttocht van de protestantse conservatieven naar de liberalen 
maar ternauwernood compenseerde Na de verkiezmgen constateerde hi] teleur- 
gesteld “De conservatieve kiezers zpn bang voor Rome en Dord Men vreesde 
sectescholen ”27 In Delft raakte Van Kuyk m een politick isolement In 1872 voer- 
de hi] hiervoor, m een brief aan Heemskerk, als oorzaak aan' “het heulen van mi] 
met de R. Cath , het monsterverbond ”28 

Behalve de liberalen profiteerden ook de antirevolutionairen van de conserva
tieve teloorgang Tijdens de kamerontbmdmgen was de positie die ze bij de alge
mene verkiezmgen in 1864 en 1866 hadden opgebouwd voor een groot deel verlo-

24 Anders Van der Laarse, ‘Verzwolgen’, 92-95
25 Bneven 14-1-1868 en 16-1-1868 J K H de Roo van Alderwerelt aan Thorbecke, brief 12-1-1868 en 28-1- 
1868 W Viruly Verbrugge aan Thorbecke,ARA, AT, mv nr 83
26 Brief 25-10-1866 J van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr4 De Tijd 1-2, 3-2-1868
27 Bneven22-3-1869 en 16-6-1869 J van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr4
28 Brief 8-9-1872 J van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 4
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ren gegaan. Veel orthodoxe kiezers hadden de voorkeur aan de conservatieven ge- 
geven Dat met alle kiezers van voorkeur waren veranderd, kwam door de kerke- 
lijke achtergrond van de conservatieve kandidaten Zo behoorde Van Kuyk tot de 
met-orthodoxe vleugel van het conservatisme. Voor een aantal orthodoxen was 
“het met hun geweten m stnjd [ ] om remand als Van Kui)k, welke een moderne 
ngtmg in het godsdienstige is toegedaan, te kiezen ”29

In 1869 bereikten de antirevolutionaire verkiezmgsresultaten een dieptepunt 
Daarna zette het herstel zich in. In 1873 waren ze op het niveau van voor de ka- 
merontbmdmgen teruggekeerd Deze positie zouden ze daarna verder weten uit 
te bouwen, maar verder dan de derde stroming m het district, na conservatieven en 
hberalen, zouden ze het met brengen

Het conservatisme was na 1871 een protestantse fagade waarachter voornamehjk 
kathoheke kiezers schuilgmgen Meer en meer viel het aantal door de conservatie
ve kandidaten behaalde stemmen samen met de kathoheke opkomst(zie bijlage 2) 
Alleen m de herstemmmgen voegde zich hier een deel van de antirevolutionaire 
kiezers bi)

De sleutel tot een verklanng van het gewijzigde stemgedrag hgt in het electora- 
le verbond van kathoheken en conservatieven dat m de tweede helft van de jaren 
1860 tot stand kwam De conservatieven die zich m die penode als de nationale 
parti) profileerden, kwamen juist op dit punt door hun electorale samenwerkmg 
met de kathoheken onder druk te staan De hberalen ontpopten zich als de vertol- 
kers van de nationale identiteit en knoopten aan bi) de bestaande antipapistische 
gevoelens In 1875 werd de conservatieve kandidaat )hr F de Casembroot m het 
hberale pamflet ‘Rome of het vri)e Nederland’ afgeschilderd als een instrument 
van Rome waar protestanten zonder verloochenmg van hun vaderland met op 
zouden kunnen stemmen30 De hberalen wierpen zich zo op als de verdedigers van 
de nationale eenheid tegen de roomse aspiraties Op directe en mdirecte wijze 
werden zo de conservatieven onder de verdenkmg gebracht te heulen met anti- 
nationale krachten

Ook de antirevolutionairen vielen de conservatieven aan op hun samenwerkmg 
met de kathoheken Het was een effectieve mamer om orthodoxe kiezers van de 
conservatieven los te weken, vooral nadat de hberalen het voortouw hadden ge- 
nomen Nadat de antirevolutionaire kandidaat m 1873 in de eerste ronde was af- 
gevallen, ontraadde De Standaard de conservatief voor de herstemmmg, ook al 
zouden de hberalen hierdoor wmnen In 1877 werd de conservatieve kandidaat m 
de herstemmmg opmeuw door De Standaard afgewezen “wijl hi) van Roomsche 
2i] gesteld is ”31 De antirevolutionaire kiezers heten zich echter met makkehjk stu- 
ren Met regelmaat sloegen ze de adviezen van De Standaard en van de Delftse 
kiesveremgmg ‘Nederland en Oranje’ m de wind en hielpen de conservatieven in 
de herstemmmg aan de overwmmng Hierdoor wisten de conservatieven hun ze- 
tels tot 1877 te behouden

29 Brief 29-1-1868 J A Keurenaer aanJ PJ A vanZuylen vanNijevelt, ARA, CZN, mv nr!02
30 Nieuwe Delftsche Courant 27-6-\%75
31 De Standaard 19-6-1873,26-6-1877
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In 1877 school de liberale kiesveremgmg ‘Nederland’ A M Schagen van Leeu- 
wen als kandidaat naar voren Dit was een opmerkelijke zet Schagen van Leeuwen 
had een conservatief verleden 32 Verder stond hi) bekend als orthodox en was hi) hd 
van de veremgmg Chnstehjk-Nationaal Schoolonderwijs Met deze kandidaat 
lonkten de hberalen naar de antirevolutionaire kiezers En met succes In de eerste 
ronde behaalde de antirevolutionaire kandidaat 20% minder stemmen dan twee 
)aar daarvoor Ook de weimg overgebleven protestantse conservatieven stemden 
op Schagen van Leeuwen De conservatieve kandidaat S Gille Hennga trok bpna 
mtsluitend kathoheke stemmen

De Standaard schreef verontwaardigd over het politieke zedenbederf te Delft 
Ondanks erkennmg van verwantschap tussen Schagen van Leeuwen en de antire- 
volutionairen adviseerde de krant de kiezers thuis te blpven ‘Nederland en Oranje’ 
adviseerde eveneens onthouding, maar dit mocht met baten Het overgrote deel van 
de antirevolutionaire kiezers hielp Schagen van Leeuwen aan de overwmmng33

De liberale overwmmng maakte duidehjk dat hoewel kerkelpke vnjzinmgheid 
en hberahsme enerzijds en orthodoxie en antirevolutionair anderzpds elkaar over- 
lapten, zi) geen gesloten blokken vormden Voor de ene kiezer was de kerkelpke 
positie van een kandidaat belangrpker dan de politieke positie en voor de andere 
kiezer lag het andersom

In 1879 kwam de zwakke zi)de van de hberalen aan het hcht Kandidaat was 
H D Levyssohn Norman, een exponent van de sociaal-hberale strommg bmnen 
de kiesveremgmg34 Het werd een ontluisterende nederlaag A1 m de eerste rpnde 
werd Levyssohn Norman uitgeschakeld De schoolwethberalen stemden vermoe- 
deh)k hever op een conservatief of op een antirevolutionair dan op een radicale h- 
beraal, zodat voor het eerst een antirevolutionair in de herstemmmg doordrong 
Hi) redde het met tegen de conservatieve kandidaat ‘Nederland’ had voor de her
stemmmg onthouding geadviseerd, waaraan vooral de vooruitstrevende hberalen 
gehoor hadden gegeven35

Dat Schagen van Leeuwen in 1878 voor de schoolwet van Kappeyne had ge- 
stemd had zijn kansen bij de verkiezmgen m 1881 al doen shnken, maar zi)n voor- 
uitzichten op een herverkiezmg werden hopeloos toen de kathoheken al in de eer
ste ronde de antirevolutionair J C Fabms aanbevolen Hierdoor namen maar twee 
kandidaten aan de verkiezmgen deel en werd de strpd al in de eerste ronde ten 
gunste van Fabms beslecht Schagen van Leeuwen was ditmaal voor de antirevo
lutionaire kiezers geen alternatief, maar een concurrent

In 1883 probeerden de hberalen opmeuw de antirevolutionairen te verleiden 
Nu met A E J Modderman, van 1879 tot 1883 minister van Justitie in het mmis- 
tene-Van Lynden van Sandenburg Modderman was politick hberaal, maar ker- 
keh)k stond hi) sympathieker tegenover de orthodoxen dan tegenover de vnjzm-

32 In 1866 behoorde hij tot de opnchters van de Delftse conservatieve kiesveremgmg Behoud en Vooruit- 
gang
33 De Standaard 20-6-1877, 26-6-1877
34 Van der Laarse, ‘Verzwolgen’, 96
35 Vgl echter Van der Laarse, ‘Verzwolgen’, 96, volgens wie juist de conservatieve kandidaat van de liberale 
ontevredenbeid profiteerde Het aantal stemmen van de conservatieve kandidaat wi)st daar echter met op
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nigen36 Naast de antirevolutionairen kwamen ook de katholieken met een eigen 
kandidaat, A H M van Berckel Zoals gewoonlijk viel de antirevolutionaire kan- 
dxdaat in de eerste ronde af, zodat Van Berckel tegenover Modderman kwam te 
staan

Net als in 1877 speelden de liberalen de antikatholieke kaart uit. Hiervoor werd 
onder andere de orthodox-hervormde predikant A W Bronsveld mgeschakeld 
Hij waarschuwde in de Delftsche Courant de protestantse kiezers dat door op Van 
Berckel te stemmen Nederland in handen van Rome zou worden gespeeld.37 Een 
toelichtende brief op deze waarschuwing vermeldde dat Modderman in de Kamer 
een nadrukkelijke bell] denis van zijn geloof aan God had uitgebracht en zodoen- 
de dichter bij de orthodoxen dan bi] de modernen stond De redactie voegde er 
aan toe.“Anti-revolutionairen en liberalen zijn zonen van hetzelfde Vaderland, 
nakomelingen van hetzelfde voorgeslacht, dat tachtig ]aren streed voor zijne vrij- 
heid Het vaderland def roomsch-kerkehjke parti] gangers is Rome” 38 39

Het appel op de nationaal-protestantse gevoelens mocht ditmaal met baten Van 
Berckel werd in de herstemmmg als eerste kathohek in het district Delft gekozen 
Toch had de hberale tactiek wel succes gehad Zeker de helft van de antirevolutio
naire kiezers had op Modderman gestemd ondanks het advies van De Standaard 
en ‘Nederland en Oranje’ om op Van Berckel te stemmen De resterende antire
volutionairen waren samen met de zeer vele kathoheke stemmen (een opkomst 
van 96,2% tegen 87,0% bij de protestanten) jmst voldoende om Van Berckel met 
83 stemmen meer dan Modderman te laten zegevieren35

De verkiezmgen van 1883 betekenden het begin van de confessionele samen- 
werkmg in Delft Ook m 1884 werd Van Berckel in de herstemmmg door de anti
revolutionairen aanbevolen en in de verkiezmgen volgend op de kamerontbmdm- 
gen in 1886 en 1887 zelfs al in de eerste ronde Niet alle antirevolutionaire kiezers 
konden zich in deze samenwerkmg vmden, maar hun aantal slonk gestaag tot een 
mmderheid van 10 a 20%

Liberalen en antirevolutionairen waren m Delft geen scherp afgebakende parti]- 
en De conservatieve ondergang had hun buiten kiezers ook een complexe erfems 
opgeleverd De meeste conservatieven hadden een sterk protestants natiebesef, 
terwi]l in kcrkeli] k opzicht alle strommgen onder hen terug te vmden waren Van 
orthodox tot modern De meesten verspreidden zich na 1868 over liberalen en an
tirevolutionairen zonder hun afkomst echter geheel te verloochenen

De conservatieven die met orthodox geonenteerd waren, vonden onderdak bi] 
de liberalen. Het hberale natiebesef, dat na 1868 steeds sterkere protestantse trek- 
ken kreeg, trok hen aan, en werd door hun overgang verder versterkt Ook een 
deel van de orthodox georienteerden kwam bi] de liberalen terecht Voor hen was 
het nationale eenheidsbesef op protestantse grondslag van meer gewicht dan par-

36 Dit bhjkt onder andere uit de bnefwisselmg tussen Modderman en A baron Schimmelpenninck van der 
Oye waarm Modderman aangeeft meer sympathie voor de orthodoxen te bezitten dan voor de modernen 
Brief z d A E J Modderman aan A Schimmelpenninck van der Oye, ARA, ASO, doos 3
37 Delftsche Courant
38 Ibidem
39 De Standaard 8-6-1883,19-6-1883,25-6-1883
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tijvormmg op basis van kerkeli)ke verschillen Wei stonden zi) vaak sympathxek 
tegenover bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs 

Het andere, en vermoedelijk grootste, deel van de orthodox georienteerde con- 
servatieven gmg naar de antirevolutionairen over Afkeer van liberale vnjzmmg- 
heid en van het liberale pnmaat van de staatsschool was bij hen van grote invloed 
Noch de hberalen noch de antirevolutionairen waren echter in staat al deze voor- 
mahge conservatieven in loyale partij gangers te veranderen Het succes van Scha- 
gen van Leeuwen en Modderman en het falen van Levyssohn Norman tonen dit 
duidehjk aan De protestantse conservatieve partij mocht verdwenen zijn, haar ge- 
dachtegoed was dat allerminst

4 Opkomst en welstand

Een van de weimge thesen die betrekking heeft op de opkomst bij verkiezingen is 
de veronderstellmg van de histonci Lodewijk Blok en J C Boogman dat de lage 
opkomst m de jaren 1850 mede veroorzaakt werd door de relatief lage census 
Hierdoor verkregen veel ongeinteresseerden het kiesrecht40 Een hogere census 
zou vermoedehjk hogere opkomsten hebben laten zien Voor Boogman is dit een 
ondersteunmg van zijn stellmg dat het politick bestel van 1848 te modern was 
voor Nederland Voor veel kiezers zou pohtiek nog lang een zaak van en voor he- 
ren zijn geweest41

In deze gedachtegang is pohtieke mteresse vooral een uitvloeisel van sociale po- 
sitie Hoewel tussen hoogte van de aanslag in de directe belastingen en sociale 
standing wel een zeker verband bestaat, is dat met altijd even duidehjk. Van de di
recte belastingen waarop de census was gebaseerd, geeft namehjk alleen de perso- 
nele belastmg een, wehswaar onvolledige, maar toch bruikbare weerspiegehng van 
sociale verschillen 42 Om de these van Blok en Boogman te kunnen toetsen zijn de 
kiesgerechtigden in de onderzoeksgemeenten verdeeld in een klasse die voor min
der dan /60,- in de personele belastmg was aangeslagen en een klasse die voor /60,- 
of meer was aangeslagen43

In grafiek 5 2 is de kathoheke opkomst per klasse van de personele belastmg 
weergegeven. Al snel ontstond een duidehjk verschil in opkomst tussen de hoogst- 
en laagstaangeslagen kathoheke kiezers De scherpe dahngen en stijgingen tot de 
tweede helft van de jaren zestig zijn in bade klassen terug te vmden In deelname 
aan de verkiezingen bestond een duidehjk verschil, maar de kiezers reageerden 
hetzelfde bij het aftreden van Wmtgens of Hoekwater De opkomst in de hoogste 
klasse steeg na de kamerontbmdmg in 1866 tot een betrekkehjk hoog niveau dat

40 Blok, Stemmen en kiezen, 259, Blok, ‘Rond de kieswet van 1850’, 162, Boogman, Random 1848,105
41 Boogman, Rondom J84S, 105
42 De Vries, Electoraat en elite, 13-15
43 Her was ook mogelijk meer klassen samen te stellen en een ander mdelmgscnterium te hanteren De uit- 
komsten zouden dan gedetailleerder zijn geweest, maar in grote lijnen met hebben afgeweken van het nu ge- 
presenteerde beeld Een goede methode is de opkomst te relateren aan de aanslag in de personele belastmg en 
aan het beroep Dat bleek echter zo tijdrovend, dat daarvan in het kader van dit onderzoek moest worden af- 
gezien
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Graftek 5 2 Opkomst kathoheken per klasse in de personele helastmg

verkiezingsjaren

^— Opkomst <f60,- Opkomst »f60,-

Grafiek 5 3 Opkomst protestanten per klasse m de personele belasttng

♦—Opkomst <f60,- Opkomst »f60,-
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tamelijk stabiel zou blxjven Ook in de laagste klasse lag de opkomst vanaf 1866 op 
een structured hoger niveau Na 1875 zou er tussen beide klassen weimg verschil 
meer zijn

Uit grafiek 5 3 blijkt dat de verschillen in opkomst tussen de belastmgklassen 
onder protestanten veel germger waren dan bp de katholieken De herstemmmg 
in 1879 was een van de zeldzame gevallen waann de opkomst in de hoogste klas
se lager was dan in de laagste klasse, Aangezien de liberale kiesveremgmg na het 
uitvallen van Levyssohn Norman onthouding had aanbevolen, lijken de liberalen 
in de hoogste belastmgklasse over relatief veel aanhangers te hebben beschikt

De these van Blok en Boogman dat vooral onder de kiesgerechtigden uit de mid- 
dengroepen de pohtieke mteresse germger was, gaat voor Delft wel op voor het 
kathoheke electoraat maar met voor het protestantse Opmerkelijk is dat van de 
negen verkiezmgen tussen 1854 en 1866 de opkomst in de laagste protestantse be
lastmgklasse zevenmaal hoger en slechts tweemaal lager lag dan in de hoogste 
kathoheke belastmgklasse In het kiesdistnct Delft was voor het midden van de ja- 
ren 1860 de gezmdte van de kiezers een belangnjkere verklarmgsfactor voor de 
verschillen m opkomst dan de sociale positie Protestantse kiezers, ook uit de laag
ste belastmgklasse, toonden doorgaans meer betrokkenheid bij verkiezmgen dan 
kathoheke kiezers uit zelfs de hoogste belastmgklasse De uitkomsten betekenen 
met dat het belang van standspohtiek hiermee gemargmahseerd is Wel dat de the
se van Blok en Boogman van een te eenvoudige veronderstelhng uitgmg, namehjk 
van een direct verband tussen aanslag respectievehjk sociale positie en pohtieke m- 
teresse respectievehjk opkomst Standspohtiek functioneerde veel subtieler Wel 
laten de uitkomsten opmeuw het belang van godsdienst als scheidshjn zien

De verkiezmgen m het district Delft stonden m het teken van de tegenstelhng tus
sen protestanten en katholieken Politick en rehgie waren nauw verstrengeld De 
participate van de kiesgerechtigden kan slechts m gennge mate uit hun sociale po
sitie verklaard worden, alhoewel er wel een onderscheid bestond tussen protes
tanten en katholieken Protestantse kiesgerechtigden uit de lagere sociale lagen 
van het electoraat voelden zich m de jaren 1850 en 1860 dmdehjk meer betrokken 
bij de keuze van hun afgevaardigden dan hun kathoheke tegenhangers In de jaren 
1870 en 1880 waren de verschillen m opkomst tussen kiezers uit de verschillende 
sociale lagen onbetekenend geworden

Belangrijke verschuivmgen m het stemgedrag en m de opkomstpatronen deden 
zich vanaf 1866 voor Net als m 1853 vormde de kathoheke positie de spil waar- 
omheen de verandermgen zich voltrokken. De totstandkommg van een electoraal 
verbond tussen conservatieven en katholieken speelde liberalen en antirevolutio- 
nairen m de kaart Bmnen enkele jaren wisten zij het grootste deel van de prote
stantse conservatieven naar zich toe trekken Opmerkelijk is dat de Delftse libera
len juist door godsdienst, en dan vooral antipapisme, exphciet bij de verkiezmgs- 
stnjd te betrekken een sterke machtspositie wisten op te bouwen
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5 Centrum en periferie

In hoeverre de Delftse bevmdingen representatief zijn voor andere delen van Ne
derland is met eenvoudig vast te stellen De methode die voor het district Delft is 
gebruikt, is arbeidsintensief en door gebrek aan bronnen met makkelijk elders te 
herhalen Wei is het soms mogehjk om de opkomst per gemeente te relateren aan 
het kathoheke aandeel in de bevolkmg van de gemeenten Van het district Amers- 
foort zijn bijvoorbeeld deze gegevens bewaard gebleven44 

Tussen 1850 en 1877 bestond rond 30% vande bevolkmg van het district Amers- 
foort uit kathoheken Meestal werd door Amersfoort een conservatief afgevaar- 
digd, maar soms ook een antirevolutionair In tabel 5.7 is het verband tussen het 
percentage kathoheke mwoners en de opkomst per gemeente weergegeven met 
behulp van de regressiecoefficient(RC) en de correlatiecoefficient(CC) Tevens is 
de opkomst m het hele district opgenomen en het aantal stemmen dat de kandida- 
ten behaalden Deze stemmen zpn uitgedrukt als percentage van het electoraat De 
kandidaten zijn onderscheiden m conservatieven, hberalen, antirevolutionairen 
en kathoheken Na 1874 zijn de hberalen en conservatieven m een categoric on- 
dergebracht Niet alleen stonden zi] met meer tegenover elkaar kandidaat, maar 
ook bestond er tussen personen als de ‘hberaal’ WH de Beaufort en de ‘conser
vatief’ W van Goltstem weimg verschil meer.
Tabel 5 7 Uitslagen en opkomst kathoheke kiesgerechtigden in het district Amersfoort 1852-1877

Jaar Opk Con Lib Anti Kath RC cc
1852 58,3 36,5 18,3 -0,40 -0,66
1853 81,3 48,4 30,6 -0,02 -0,05
meuw 68,0 37,2 28,9 +0,07 +0,16
1854 54,8 29,1 22,6 -0,01 -0,01
1857 51,2 26,6 22,8 -0,16 -0,21
1858 48,6 28,1 17,6 +0,08 +0,12
1860 50,6 26,2 23,9 -0,42 -0,59
1860 38,7 26,3 2,8 7,6 -0,31 -0,42
1862 46,3 21,3 21,3 1,7 -0,14 -0,23
herstemmmg 60,2 34,7 24,9 -0,13 -0,20
1864 41,8 24,1 10,9 -0,33 -0,43
1866 44,4 31,9 9,3 -0,38 -0,56
1868 52,5 45,8 3,1 -0,23 -0,34
1869 58,5 26,8 29,7 -0,11 -0,17
1871 59,5 26,6 14,6 15,6 -0,14 -0,22
herstemming 74,3 54,5 19,6 -0,02 -0,05
1873 73,2 25,2 6,4 38,6 2,3 -0,41 -0,82
1874 63,4 27,2 4,9 30,0 -0,24 -0,54
herstemming 81,5 42,4 38,9 -0,17 -0,49
1874 61,5 16,4 7,6 34,9 -0,39 -0,70

Con +Lib
1875 65,4 16,1 47,4 -0,38 -0,76
1876 59,3 20,0 38,2 -0,38 -0,69
1877 60,1 23,9 35,7 -0,42 -0,80

Bron Amersfoortsche Courant
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Net als m Delft was het liberalisme in Amersfoort voor 1870 zwak en afhanke- 
lijk van katholieke stemmen Dit bleek in 1860, 1864 en 1866 toen slechte liberale 
resultaten gepaard gmgen met lage katholieke opkomsten Het relatief goede re- 
sultaat van de liberale kandidaat in 1862 hmg samen met een relatief hoge op- 
komst Net als in Delft had dit vooral met de tegenkandidaat te maken- In 1860 en 
1864 stond tegenover de hberaal de gematigd conservatief J K van Goltstem kan
didaat, maarin 1862wasdatdeantirevolutionairjhr HAM.vanAschvanWi)ck

Na 1866 verschoof de katholieke voorkeur vri) snel van hberaal naar conserva
tief Opmerkehjk ztjn de bpzonder slechte resultaten van de hberalen tot 1875 
Een deel van de protestantse hberalen in Amersfoort zal ovengens wel met zeke- 
re regelmaat op een gematigde conservatief als J K van Goltstem hebben gestemd, 
zoals m 1869 toen hi) van de antirevolutionair jhr J W van Loon verloor Dat Van 
Loon door De Ttjd werd aanbevolen, zal een belangrpke bijdrage aan zijn over
winning hebben geleverd Dit bhjkt uit een vergehjking met 1871 Doordat de ka- 
thoheken toen voor het eerst met een eigen kandidaat optraden, zakte het aantal 
stemmen op de antirevolutionaire kandidaat aanzienhjk

Anders dan in Delft bleef de katholieke opkomst in Amersfoort ook na 1870 
doorgaans aan de lage kant Een mmge electorale samenwerkmg tussen conserva- 
tieven en kathoheken hjkt met te zijn ontstaan Vermoedehjk werd dit veroor- 
zaakt door de zwakte van het Amersfoortse liberalisme Antihberale retonek om 
een grotere deelname aan de verkiezmgen te bewerkstelhgen, was m deze omstan- 
digheden nauwehjks belangrpk De kathoheken hadden geen reden om een aftre- 
dend antirevolutionair met een conservatief te bestnjden

Van Tijn heeft de stelhng opgeworpen dat m de )aren 1850 en 1860 het westen en 
midden van Nederland overwegend conservatief was en in de gebieden daarbuxten 
het liberalisme de overhand had Hi) plaatst dat in het perspectief van een tegen- 
stelhng tussen centrum en penfene Het liberalisme zou de uitdrukkmg zijn van 
de pohtieke emancipatie van de buitenprovmcies 44 45 Van Tijns benadermg verwaar- 
loost echter de mogehjkheid dat godsdienstige verschillen binnen de kiesdistricten 
hiervoor verantwoordehjk kunnen zijn Het onderscheid tussen het conservatie- 
ve centrum en de liberale penfene kan bijvoorbeeld het gevolg van een uiteenlo- 
pende katholieke participate geweest zijn Zoals we zagen, waren bijvoorbeeld de 
liberale kamerleden van Almelo voor hun herkiezmg afhankehjk van katholieke 
stemmen. Zonder deze beshssende steun zouden de conservatieven vermoedehjk 
het district beheerst hebben De Almelose kathoheken hielden zich minder afzij- 
dig dan hun Delftse en Amersfoortse geloofsgenoten

Om een indruk te geven van de verschillen m opkomst tussen conservatieve en 
liberale distncten met een katholieke minderheid zijn deze in tabel 5 8 opgeno- 
men46 De conservatieve distncten hggen in het centrum en de liberale distncten in

44 Aan deze methoden kleven enkele bezwaren die tot misleidende resultaten kunnen leiden Andere oorza- 
ken voor verschillen in opkomst als de mate van orthodoxie onder de protestanten of de invloed van sociale 
verhoudingen in bepaalde gemeenten moesten bijvoorbeeld buiten beschouwmg worden gelaten
45 Van Tijn, ‘The party structure’, passim
46 Conservatieve distncten voor de gehele penode Amersfoort, Utrecht, Tiel (1834, 1858), Gouda, Leiden,

J Centrum en penfene
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de penfene Alleen distncten met een katholieke minderheid van meet dan 20% 
zijn opgenomen

Tahel 5 8 Opkomst eerste ronde algemene verkiezmgen in liberate en conservatieve dis
tncten 1834-1864

Liberale distncten Conservatieve distncten

Opkomst %rk bevolking Opkomst %rk bevolking

1854 62,6 36,6 53,8 29,7
1856 62,4 34,0 49,5 28,6
1858 43,4 35,9 44,6 29,0
1860 56,3 34,0 39,3 28,0
1862 46,1 35,9 41,2 28,0
1864 59,0 33,6 55,5 27,7

Uit de tabel blijkt dat er in de liberale distncten met alleen beduidend meet ka- 
tholieken woonden dan in de conservatieve distncten, maar ook dat de opkomst 
hoger was Alleen de verkiezmgen van 1858 waren hierop een mtzondermg Hoe- 
wel dat moeilijk te bewijzen is, lijken de katholieken in de penfene relatief meer 
van bun stemrecht gebrmk te hebben gemaakt dan die in het centrum Ze droegen 
zo in belangrpke mate bi) aan het liberale gehalte van de buitenprovmcies en het 
conservatieve gehalte van het centrum Toch is het de vraag of deze godsdienstige 
dimensie van Van Tijns centrum-penfene tegenstellmg met een afgeleide is van de 
politieke dimensie Het is immers mogelijk dat juist de pohtieke dimensie de ka
tholieken in de penfene tot grotere pohtieke participatie heeft aangezet. Door het 
ontbreken van nationale items in de verkiezmgen in de jaren 1850 en 1860 is het 
moeilijk om over de pohtieke houding van de katholieken boven de grote rmeren 
te spreken Twijfel bhjft daarom op zijn plaats hoewel het duidehjk is dat m een 
beschouwmg over de verhoudmg tussen centrum en penfene meer aandacht aan 
de godsdienstige dimensie zal moeten worden besteed.

Door de rehgieuze samenstellmg van de kiesdistncten m beschouwmg te nemen 
is het ook mogelijk meer zicht te knjgen op de omvang van de liberale aanhang 
onder protestanten in de verschillende delen van de penfene. Het staat buiten kijf 
dat voor 1870 het hberahsme verhoudingsgewijs het meest onder Gronmgse pro
testanten verspreid was. Het hberahsme was daar immers onaantastbaar en het 
aantal katholieken was margmaal Hoewel de Fnese distncten regelmatig conser- 
vatieven afvaardigden, waren ook onder Fnese protestanten relatief veel liberalen 
te vmden Het aantal katholieken was immers germg, zodat de meeste liberale 
stemmen van protestanten afkomstig moeten zijn geweest In verreweg de meeste 
andere distncten m de penfene, zowel m Zeeland, Gelderland als Overijssel, wa
ren onder de protestanten de liberalen in de minderheid. Slechts door de steun van 
de katholieke kiezers konden m deze distncten liberalen worden gekozen 
Op de scheidslpn tussen kathohek en protestant had standspolitiek wemig grip

Delft, Den Haag, Amsterdam en Gormchem (1860-1864) Liberale distncten Almelo, Zutphen, Middelburg, 
Goes (1856,1860), Deventer (1864)
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Yermoedelijk was het godsdienstige verschil al bij de verkiezmgen in 1848 domi
nant maar zeker na 1853 was het in de meeste distncten het belangnjkste gegeven 
Dit illustreert opmeuw dat politick in de Tweede Kamer en politick in de distric- 
ten twee verschillende werelden waren Terwijl pohtieke tegenstellmgen in de Ka
mer tot 1870 hoofdzakehjk in termen van hberaal versus conservatief gedefimeerd 
werden, stonden tegenstellmgen bi] verkiezmgen vooral in een godsdienstig licht 
Vanaties in stemgedrag en opkomstpatronen verhepen pnmair langs godsdiensti
ge Ipnen, sociale verschillen waren secundair.

Nu in de afgelopen dne hoofdstukken de verkiezmgen tussen 1848 en 1887 van- 
uit verschillende mvalshoeken zijn bekeken, is het tijd om enkele specifieke on- 
derwerpen nader onder de loep te nemen Allereerst zijn daar de mgnjpende wijzi- 
gmgen die mde jarenrond 1870 optraden Steeds opmeuw kwam naar voren dat de 
verkiezmgen rond die tijd wezenhjk van karakter veranderden Yerder is het mte- 
ressant om na te gaan in hoeverre er een verband bestond tussen deze veranderm- 
gen en de opkomst van nieuwe zelfstandige strommgen als de antirevolutionairen 
en de kathoheken Deze twee thema’s vormen de onderwerpen van de laatste twee 
hoofdstukken



VI Conservatieve partijvorming en de 
ondergang van het oude politieke bestel

Tussen 1866 en 1873 veranderde het politieke landschap van Nederland mgnjpend 
van aangezicht Het conservatisme gmg als zelfstandige politieke strommg ten on- 
der, terwijl er tegelpk een antirevolutionaire en een katholieke strommg ontston- 
den Het liberalisme kwam mt deze turbulente jaren versterkt te voorschijn, maar 
was sterk veranderd Van een politieke bewegmg die haar electorale aanhang voor- 
al tut religieuze mmderheden had betrokken, was ze een partij met een sterk pro- 
testantse inslag geworden Aan deze wijzigmgen lag een aardverschuivmg in het 
politick gedrag van de kiezers ten grondslag Protestantse kiezers verheten en 
masse het conservatieve kamp en gmgen hberaal of antirevolutionair stemmen, 
terwijl katholieke kiesgerechtigden, voorzover ze van hun stemrecht gebruik had- 
den gemaakt, de hberalen verheten Door deze mgnjpende verschumngen stort- 
ten de bestaande netwerken m De meuwe netwerken die ontstonden, waren van 
een heel andere samenstelhng, maar ook functioneerden ze met meer op dezelfde 
wijze Standspohtiek als bmdmiddel werd steeds meer verdrongen door een bo- 
venlokale onentatie

Deze diepgaande wijzigmg van het politick bestel stond met op zichzelf, maar 
maakte deel tut van omvangnjke verandenngen die het sociale en kerkehjke leven 
van Nederland in de jaren 1860 kenmerkten Deze jaren zijn wel de mhoudehjke 
spil genoemd waar het leven tussen 1850 en 1880 om been wentelde 1 Bmnen de 
hervormde kerk verspreidde zich m de jaren 1860 het modermsme dat een sterke 
orthodoxe reactie opnep Vanaf 1867 werd de mogehjkheid geopend dat met-be- 
deelde hdmaten indirect de kerkenraad konden kiezen Dat leidde in verschillen- 
de gemeenten van de hervormde kerk tot een polansermg die ook op de politieke 
verhoudmgen effect had 2 Tegehjk trad de katholieke kerk openhjker en zelfbe- 
wuster op De groeiende en dmdehjke klenkale aanwezigheid maakte voor veel 
protestanten deel uit van de ultramontaanse kwestie die in veel Europese landen 
tot toenemende spanmngen leidde Ook in Nederland werden de godsdienstige 
tegenstelhngen scherper3

Door Van Tijn is een nogal direct verband gelegd tussen de groei van de hberale 
aanhang aan het emd van de jaren 1860 en de dan optredende economische groei 
Deze economische groei bracht volgens hem toenemende kansen op sociale sta
ging voor de middengroepen waardoor er behoefte ontstond aan beter en goed-

1 Kossmann, De Lage Landen, 1, 175, 257
2 Frans Groot, Roomsen, rechtzmmgen en nteuwhchters Verzmhng m een Hollandse plattelandsgemeente, 
Naaldwijk 1850-1930 (Hilversum 1992) 66-70,155-156
3 Pieter de Comnck, Een les mt Prmsen Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Leiden 1998) 1-3
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koper staatsonderwijs Door deze bewegmg te steunen verkreeg het liberalisme 
meuwe aanhang4

Uit de roep om beter onderwijs verklaart Van Tijn de omvangnjke politieke ver- 
schumngen die rond 1870 optraden 5 Hiermee rekt hi] echter zijn stellmg, die 
vooral gebaseerd is op Amsterdam, nogal op Het is namehjk onwaarschijnlijk dat 
m zo’n kort tijdsbestek overal m Nederland, van de grote steden tot de kleme dor- 
pen, van de grote boeren op de kleigronden tot de kleme op de zandgronden, een 
zodamge economische groei zou zijn opgetreden dat daardoor overal bijna tege- 
hjkertijd eenzelfde verschuivmg in de politieke onentatie zou zijn veroorzaakt 
De behoefte aan beter onderwijs als oorzaak van politieke verandenngen mag 
voor sommige grote steden als Amsterdam plausibel zijn, het is een onvoldoende 
verklanng voor de snelheid waarmee in heel Nederland de politieke verhoudmgen 
zich wijzigden De directe oorzaak van de mgnjpende verschumngen moet veel- 
eer op het politieke vlak zelf gezocht worden Een van de belangnjkste gebeurte- 
mssen m de penode 1866-1873 was de botsmg tussen conservatieven en hberalen 
tijdens het kabmet-Van Zuylen-Heemskerk

1 Toenadering en verwijdering, 1858-1864

Na de val van het kabmet-Van der Brugghen m 1858 stonden er geen omstreden 
kwesties meer op de politieke agenda. Met de armenwet van 1854 en de schoolwet 
van 1857 waren de belangnjkste angels uit het politick debat getrokken De gepo- 
lanseerde verhoudmgen van de voorgaande jaren verdwenen en de grenzen tussen 
de strommgen vervaagden Ook het ontslag dat Groen als kamerhd nam na de 
aanvaardmg van de schoolwet droeg hier aan bij. Door het verlopen van de groot- 
protestantse bewegmg zou het bestel van 1848 geen gevaar meer lopen De mees- 
te conservatieven zouden m het vervolg loyaal aan de grondwet bhjken te zijn 

De kwestie die na 1858 de gemoederen het meest beroerde, was de aanleg van de 
spoorwegen De pnncipiele kant van deze kwestie betrof de wensehjkheid van een 
aanleg van staatswege De meeste kamerleden hidden zich echter meer bezig met 
de vraag welke plaatsen het eerst op het spoorwegnet zouden worden aangesloten 
Provinciale belangen waren daarbij doorslaggevend Volgens Frum kwam het 
provmciahsme, dat volgens hem meestal van gennge betekems was, jmst bij open- 
bare werken sterk naar voren 6 Gecombmeerd met het ontbreken van omstreden 
onderwerpen zorgde de aanleg van de spoorwegen voor het op de achtergrond ta
ken van pnncipiele tegenstelhngen

In de jaren rond 1860 kwam een zekere toenadenng tot stand tussen hberalen, 
conservatieven en conservatief-hberalen In het kabmet Rochussen-Van Bosse 
(1858-1860) streefde de hberaal Van Bosse naar een samenwerking van hberalen

4 Th van Tijn, ‘Het sociale leven in Nederland 1844-1875’, m Th van Tijn e a ed Geschiedems van het mo
derns Nederland, aldaar 45-46, 49, Van Tijn, ‘The party structure’, 575
5 Van Tijn, ‘The party structure’, 573-575
6 R Frum, ‘De quaestie der kiesdistncten (1869), in Idem, Verspreide geschnften, X (VGravenhage 1905) 
315-348, aldaar 322
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koper staatsonderwijs Door deze beweging te steunen verkreeg het hberahsme 
nieuwe aanhang4

Uxt de roep om beter onderwys verklaart Van Tijn de omvangnjke politieke ver- 
schumngen die rond 1870 optraden5 Hiermee rekt hi) echter zijn stellmg, die 
vooral gebaseerd is op Amsterdam, nogal op Het is namelijk onwaarschpnlijk dat 
in zo’n kort tijdsbestek overal in Nederland, van de grote steden tot de kleine dor- 
pen, van de grote boeren op de kleigronden tot de kleine op de zandgronden, een 
zodamge economische groei zou zijn opgetreden dat daardoor overal bijna tege- 
lijkertijd eenzelfde verschuivmg in de politieke onentatie zou zi)n veroorzaakt 
De behoefte aan beter onderwijs als oorzaak van politieke verandenngen mag 
voor sommige grote steden als Amsterdam plausibel zijn, het is een onvoldoende 
verklarmg voor de snelheid waarmee m heel Nederland de politieke verhoudmgen 
zich wijzigden De directe oorzaak van de mgnjpende verschumngen moet veel- 
eer op het politieke vlak zelf gezocht worden Een van de belangrijkste gebeurte- 
mssen m de penode 1866-1873 was de botsmg tussen conservatieven en liberalen 
tijdens het kabmet-Van Zuylen-Heemskerk

1 Toenadering en verwijdering, 1858-1864

Na de val van het kabmet-Van der Brugghen m 1858 stonden er geen omstreden 
kwesties meer op de politieke agenda. Met de armenwet van 1854 en de schoolwet 
van 1857 waren de belangrijkste angels uit het politick debat getrokken De gepo- 
lanseerde verhoudmgen van de voorgaande jaren verdwenen en de grenzen tussen 
de strommgen vervaagden Ook het ontslag dat Groen als kamerhd nam na de 
aanvaardmg van de schoolwet droeg hier aan bi) Door het verlopen van de groot- 
protestantse beweging zou het bestel van 1848 geen gevaar meer lopen De mees- 
te conservatieven zouden m het vervolg loyaal aan de grondwet bhjken te zpn 

De kwestie die na 1858 de gemoederen het meest beroerde, was de aanleg van de 
spoorwegen De prmcipiele kant van deze kwestie betrof de wensehjkheid van een 
aanleg van staatswege De meeste kamerleden hidden zich echter meer bezig met 
de vraag welke plaatsen het eerst op het spoorwegnet zouden worden aangesloten 
Provmciale belangen waren daarbi) doorslaggevend. Volgens Frum kwam het 
provmciahsme, dat volgens hem meestal van germge betekenis was, juist bi) open- 
bare werken sterk naar voren 6 Gecombmeerd met het ontbreken van omstreden 
onderwerpen zorgde de aanleg van de spoorwegen voor het op de achtergrond ta
ken van prmcipiele tegenstellmgen

In de )aren rond 1860 kwam een zekere toenadenng tot stand tussen liberalen, 
conservatieven en conservatief-hberalen In het kabmet Rochussen-Van Bosse 
(1858-1860) streefde de hberaal Van Bosse naar een samenwerkmg van liberalen

4 Th van Tijn, cHet sociale leven in Nederland 1844-1875’, in Th vanTijnea ed Geschiedenisvanhetmo- 
derne Nederland^ aldaar 45-46, 49, Van Tijn, ‘The party structure’, 575
5 Van Ti)n, ‘The party structure’, 573-575
6 R Frum, ‘De quaestie der kresdistncten’ (1869), in Idem, Verspreide geschnften, X (’s-Gravenhage 1905) 
315-348, aldaar 322
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en conservatieven Hi] wilde op termijn een samengaan van beide groepen be- 
werkstelligen 7 Dit opschmven naar bet politieke midden beperkte zich met tot de 
regermg Ook in de Kamer waren nogal wat liberalen geneigd de politick ge- 
mengde kabinetten uit deze jaren zo met volmt te ondersteunen dan toch bet 
voordeel van de twijfel te gunnen.

Deze opstellmg vond ook buiten de Kamer weerklank Het Algemeen Handels- 
hlad nam bi] de algemene verkiezmgen onder de aanbevolen kandidaten ook af- 
tredende kamerleden op die voorheen te vuur en te zwaard door de krant waren 
bestreden Helemaal van harte gebeurde dit met, maar de redactie wilde de tegen- 
stellmgen met op de spits dnjven en was bereid voormabge tegenstanders de hand 
te reiken Deze welwillendheid was met alleen het gevolg van het ontbreken van 
omstreden kwesties. In de Kamer van 1860 ontbraken ook leden die kerkehjk of 
politick sterk geprofileerde standpunten innamen Reactionairen die naar het be- 
stel van voor 1848 terug wilden, waren er nauwelpks evenmm als antirevolutio- 
nairen, ultramontanen of radicale liberalen Degenen die misschien wel zo ge- 
noemd kunnen worden, hielden zich stil of waxen met bij machte een prominente 
rol te spelen. Wat de jaren rond 1860 vooral laten zien, is dat de politieke verhou- 
dingen vlottend waren

Een vooraanstaand pohticus had de toenadenng en de vervagmg van verschillen 
met weerzm gadegeslagen Thorbecke had met nauwehjks verholen ergerms moe- 
ten constateren hoeveel hberale kamerleden het kabmet-Van Hall-Van Heemstra 
(1860-1861) in het zadel hadden gehouden Voor hem behchaamde Van Halls op- 
treden beginselloos opportumsme 8 Dat na het aantreden van zijn tweede kabmet 
in februan 1862 de politieke tegenstellmgen weer aanscherpten, zal Thorbecke 
met hebben betreurd.

Het hermeuwde optreden van Thorbecke als minister was blpkbaar het sein om 
toenadenng voor polansenng m te ruilen Het Algemeen Handelsblad het ver- 
schillende conservatief-hberalen vallen die voorheen door deze krant waren aan
bevolen De polansermg bleef echter voorlopig beperkt tot de kleme kring van 
politick gemteresseerden en toonaangevende kranten Aan het merendeel van de 
kiezers gmgen deze ontwikkehngen voorbi] De opkomsten en uitslagen van de 
verkiezmgen getmgden immers met van een toegenomen betrokkenheid

De terugkeer van Groen als kamerhd m 1862 na een vijfjange periode van afwe- 
zigheid droeg ook bp tot het opmeuw op de kaart brengen van politieke tegen
stellmgen. Groen probeerde opmeuw de onderwpskwestie op de politieke agenda 
te zetten, maar slaagde daar maar moeizaam in omdat de meeste kamerleden hier 
weimg van wilden weten Niet alleen was de meerderheid mgenomen met de 
schoolwet van 1857, ook was er een zekere vrees voor agitatie rond het bijzonder 
onderwps

Wat voorlopig bmnen de Kamer onhaalbaar bleek, probeerde Groen daarbuiten 
te bereiken. In een reeks brochures, getiteld “Aan de kiezers”, stelde hi) in 1864

7 De Vries, De ongekende Thorbecke, 94-95, J C Boogman, cDe politieke ontwikkelmg in Nederland 1840- 
1862’, in Th vanTijnea ed Geschiedems van het moderne Nederland
8 De Vries, De ongekende Thorbecke, Boogman, ‘De politieke ontwikkelmg', 143-145
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herziemng van de onderwpswet centraal De kiezers moesten kandidaten om een 
rondborstige verklarmg vragen alvorens hun keuze te bepalen Het kwam Groen, 
zoals we eerder zagen, op het verwijt van Fruin te staan dat hi] aanzette tot poh- 
tieke immorahteit. De belangrpkste gebeurtems van de verkiezmgen in dat ]aar 
was echter de bpval die Groen uit onverwachte hoek kreeg. De conservatieven 
waren bereid tot toenadenng mzake het onderwps

2 Conservatisme in de geschiedschrijving

Het oordeel in de geschiedschrpvmg over het conservatisme uit de ]aren 1860 is 
doorgaans negatief Het zou zwak en besluiteloos, fantasieloos en gespeend van 
levenskracht zpn geweest9 Het onvermogen om een ideologisch alternatief voor 
de hberale staat te ontwikkelen dat gebaseerd zou zpn op een nationale traditie, 
wordt als een van de belangrpkste oorzaken voor het ontbreken van een conser- 
vatieve politieke strommg gezien In Nederland ontbrak een voor het conservatis
me elders vaak vruchtbaar feodaal-agransch verleden Volgens de histoncus H W 
von der Dunk kon het conservatisme daarom slechts teruggrppen op een pseudo- 
monarchaal orangisme of op de anstocratische regententraditie Elk vormde een 
te smalle basis voor een levensvatbare politieke strommg vanwege het commer- 
cieel-stedelpke karakter van dat verleden 10 Ook E.H Kossmann wpst op het spe- 
cifieke karakter van het Nederlandse verleden Het ontbreken van royahsme, kle- 
nkahsme en feodahsme acht hp zeer belangrpk Dat waren immers de tradities 
waaraan conservatieven doorgaans hun leuzen ontleenden 11 

Het ontbreken van een nationale traditie die mspirerend kon werken, wordt zo 
als hmderpaal beschouwd voor het ontstaan van een conservatieve partp Daarbp 
gaan deze auteurs er vanuit dat een dergelpke traditie m de histonsche werkelpk- 
heid geworteld moet zpn om daadwerkelpk effectief te kunnen zpn 12 Of dat een 
juist uitgangspunt is, kan echter betwpfeld worden Een traditie kan in de histon- 
sche werkelpkheid geworteld zpn, maar kan ook aangemeten worden Verder kan 
een bepaalde groep of strommg proberen zich bepaalde elementen uit het natio
nale verleden toe te eigenen en tot een eigen traditie om te werken Kortom, tradi
ties worden steeds opmeuw geproduceerd en aan de omstandigheden aangepast.13 
Belangrpker dan hun reahteitsgehalte is dan ook hun zeggmgskracht Dat een his- 
torisch gefundeerd alternatief voor de hberale staat voor de conservatieven voor- 
waarde was om succesvol bmnen het politick bestel van 1848 te kunnen opereren, 
kan daarom met op voorhand onderschreven worden De kenmerken van de con-

9 Stuurman, Wacht op onze daden, 363, H W von der Dunk, Conservatisme (Bussum 1976) 120-121, H W 
yon der Dunk, ‘Conservatisme in vooroorlogs Nederland’, BMGN 90(1975) 15-37, aldaar 23, Kossmann, De 
Lage Landen, 1,228,237-238
10 Von der Dunk, ‘Conservatisme’, 19-20
11 Kossmann, De Lage Landen, 1,229
12 J C Boogman, ‘Kanttekenmgen bij het verschijnsel conservatisme, in het bijzonder in Nederland’ (1975), 
m L Blok, e a ed / C Boogman V4n spe/en spe/ers (’s-Gravenhage 1982) 29-50, aldaar 35, Kossmann, De 
Lage Landen, 1,229, Von der Dunk, ‘Conservatisme’, 20-21
13 Willem Fnjhoff,‘Toeeigening van bezitsdrang naar betekenisgevmg’, Trajecta 6(1997)99-118
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tieke immorahteit De belangnjkste gebeurtenis van de verkiezingen in dat jaar 
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2 Conservatisme in de geschiedschrijving

Het oordeel in de geschiedschnjvmg over het conservatisme uit de jaren 1860 is 
doorgaans negatief Het zou zwak en beslmteloos, fantasieloos en gespeend van 
levenskracht zijn geweest9 Het onvermogen om een ideologisch alternatief voor 
de hberale staat te ontwikkelen dat gebaseerd zou zijn op een nationale traditie, 
wordt als een van de belangnjkste oorzaken voor het ontbreken van een conser- 
vatieve politieke strommg gezien. In Nederland ontbrak een voor het conservatis
me elders vaak vruchtbaar feodaal-agransch verleden Volgens de histoncus H W 
von der Dunk kon het conservatisme daarom slechts teruggnjpen op een pseudo- 
monarchaal orangisme of op de anstocratische regententraditie. Elk vormde een 
te smalle basis voor een levensvatbare politieke strommg vanwege het commer- 
cieel-stedehjke karakter van dat verleden 10 Ook E H Kossmann wijst op het spe- 
cifieke karakter van het Nederlandse verleden Het ontbreken van royalisme, kle- 
nkahsme en feodahsme acht hi) zeer belangnjk Dat waren immers de tradities 
waaraan conservatieven doorgaans hun leuzen ontleenden 11 

Het ontbreken van een nationale traditie die mspirerend kon werken, wordt zo 
als hmderpaal beschouwd voor het ontstaan van een conservatieve parti) Daarbi) 
gaan deze auteurs er vanuit dat een dergehjke traditie m de historische werkelpk- 
heid geworteld moet zijn om daadwerkehjk effectief te kunnen zijn12 Of dat een 
juist uitgangspunt is, kan echter betwrjfeld worden Een traditie kan m de histori
sche werkehjkheid geworteld zijn, maar kan ook aangemeten worden Verder kan 
een bepaalde groep of strommg proberen zich bepaalde elementen uit het natio
nale verleden toe te eigenen en tot een eigen traditie om te werken Kortom, tradi
ties worden steeds opmeuw geproduceerd en aan de omstandigheden aangepast13 
Belangrijker dan hun reahteitsgehalte is dan ook hun zeggmgskracht. Dat een his- 
tonsch gefundeerd alternatief voor de hberale staat voor de conservatieven voor- 
waarde was om succesvol bmnen het politick bestel van 1848 te kunnen opereren, 
kan daarom met op voorhand onderschreven worden. De kenmerken van de con-

9 Stuurman, Wacht op onze daden, 363, H W von der Dunk, Conservatisme (Bussum 1976) 120-121, H W 
von der Dunk, ‘Conservatisme in vooroorlogs Nederland’, BMGN 90(1975) 15-37, aldaar 23, Kossmann, De 
Lage Landen, I, 228,237-238
10 Von der Dunk, ‘Conservatisme’, 19-20
11 Kossmann, De Lage Landen, 1,229
12 J C Boogman, ‘Kanttekeningen bij hetverschijnsel conservatisme, mhetbijzonder in Nederland’ (1975), 
in L Blok, e a ed/C Boogman Vkn spe/era s/e/ers (’s-Gravenhage 1982) 29-50, aldaar 35, Kossmann, De 
Lage Landen, I, 229, Von der Dunk, ‘Conservatisme’, 20-21
13 Willem Fnjhoff, ‘Toeeigemng van bezitsdrang naar betekenisgeving’, Trajecta 6(1997)99-118
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servatieve ‘partij’ die m de jaren 1860 aan het ontstaan was, bestonden juist uit ac- 
ceptatie van ‘1848’, orangisme en monarchisme 

Een andere oorzaak die regelmatig wordt aangevoerd om te verklaren waardoor 
een conservatieve parti] met goed van de grond kon komen, was de problematische 
verhoudmg met het protestantisme Boogman noemt het gebrek aan verstandhou- 
ding tussen orthodox-chnstehjke en meer vnjzmmge conservatieven een hoofd- 
thema in de geschiedems van het Nederlandse conservatisme 14 Siep Stuurman 
wijst ook op het godsdienstige aspect, maar betrekt er tevens de kathoheken bi] 
Yoor een brede conservatieve parti] was het volgens hem noodzakeh]k om naast de 
steun van de orthodox-protestanten die van de conservatieve kathoheken te ver- 
werven. Dat was volgens Stuurman onmogehjk, omdat de kathoheken elke aanval 
op het politick bestel van 1848 als een aanval op zichzelf beschouwden 15 

Ten slotte zi]n er nog de pohtieke en tactische redenen die de ondergang van het 
conservatisme mede kunnen verklaren Volgens Stuurman had de schoolwet van 
1857 de ondergang van de groot-protestantse parti] tot gevolg De antirevolutio- 
nairen keerden zich nameh]k van het conservatieve centrum af en daarmee verloor 
de groot-protestantse parti) het merendeel van haar aanhang Deze breuk mar- 
keert voor Stuurman het emde van de mogehjkheden voor het conservatisme Wat 
m de ]aren 1860 plaatsvond, zijn voor hem slechts stuiptrekkmgen 16 

Kossmann noemt het een pohtieke fout dat de conservatieven zich schaarden 
achter de interpretatie van de motie-Keuchenius door het conservatieve kabinet- 
Van Zuylen-Heemskerk Het kabmet probeerde deze motie voor te stellen als een 
schendmg van het konmkhjk prerogatief om zo op de monarchale gevoelens on- 
der de kiezers in te spelen Dat was volgens Kossmann een dure vergissmg want 
het electoraat toonde voor dit onderwerp geen belangstelhng De conservatieven 
hadden zich van een verkeerd thema bediend om zich te profileren 17 

Ook Boogman benadrukt de pohtieke fouten die door de conservatieven zou- 
den zpn begaan Hi] wijst vooral op de conservatieve bereidheid om antirevolu- 
tionairen en kathoheken op onderwijsgebied tegemoet te komen Toen m 1869 de 
onderwijskwestie bi) de verkiezmgen centraal kwam te staan, brak deze tege- 
moetkomende houding de conservatieven echter op Bi) hun achterban bestond 
namehjk te veel orthodoxo- en papofobie. De meeste conservatieve kiezers heten 
de parti] in de steek18

Het gevolg van de wi]ze waarop tot dusverre het conservatisme van de ]aren 
1860 bi]na elke relevantie is ontzegd, is een germge belangstelhng voor de op- 
komst en ondergang ervan Dat is te betreuren, omdat de conservatieven door hun 
pohtieke manoeuvres belangri]ke verandenngen in de Nederlandse politick in 
gang hebben gezet Op wehswaar geheel andere wijze dan zijzelf voor ogen had
den, zouden zi] m deze jaren een hoofdrol spelen

14 Boogman, ‘Kanttekemngen’, 41, Von der Dunk, ‘Conservatisme’, 23
15 Stuurman, Verzuilmg, 123-124
16 Ibidem
17 Kossmann, De Lage Landen, 1,235-238
18 Boogman, ‘Kanttekemngen’ 47
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3 Een conservatieve ideologic

De overname m het begin van 1864 van het Dagblad van Zmd-Holland en ’s-Gra- 
venhage door een groep conservatieven is een geschikte gebeurtems om een be- 
schrrjvmg van het conservatisme van de ]aren 1860 mee te begmnen Met deze 
overname en de samensmeltmg met het al bestaande conservatieve Nieuw Dag
blad van ’s-Gravenhage kreeg de conservatieve nchtmg namehjk de beschikking 
over een dagblad met een landehjke uitstralmg 19 In de aanloop naar de algemene 
verkiezmgen van 1864 werd m een sene van tien artikelen van de hand van Lion 
een kort programma ontvouwd Samen met het in 1865 eveneens door Lion ge- 
schreven “Mijn staatkundig leven” vormen deze de belangnjkste bronnen voor de 
kenms van het conservatisme in de tweede helft van de jaren 1860 20

Lion wilde met reactionair zijn of botte behoudzucht uitstralen Hi] wilde een 
hervormmgsgezmd conservatief zijn Gestage ontwikkelmg van de staatsmstellm- 
gen was volgens hem noodzakehjk om het goede daarvan te behouden Voortdu- 
rende verbetenng werd door Lion de natuurwet van het conservatisme genoemd 
Deze verbetenng moest echter wel plaatsvmden m de geest van het bestaande 
Aanpassmg aan de tijdgeest was noodzakehjk, maar ze diende rekenmg te houden 
met het karakter en de oorsprong van de staatsmstellmgen.21 Hang naar de ‘ware 
vnjheid’ en vooruitgang gepaard aan bedachtzaamheid zag Lion als kenmerk van 
de conservatief. Een naam die nationaler zou zijn dan hberaal, omdat hi] beter 
aansloot bi] het wezen van bedachtzame vooruitgang22

Het conservatisme van Lion keurde elk streven af om terug te keren naar het po
htieke bestel van voor 1848 Lion onderschreef de fundamenten van de grondwet 
als de vnjheid van drukpers, scheidmg van kerk en staat en rechtstreekse verkie
zmgen 23 Dat was ovengens geen indirect eerbetoon aan Thorbecke, want volgens 
Lion was de grondwetsherzienmg van 1848 dankzi] de conservatieve kamermeer- 
derheid tot stand gekomen De hervormmgsgezmde conservatieven hadden mge- 
zien dat de staatsmstellmgen aan de eisen van de tijd moesten worden aangepast 
om zo de grondslagen te kunnen behouden De grondwet droeg daarom volgens 
Lion een conservatief stempel en het was de taak van de conservatieven deze te be- 
schermen en verder te ontwikkelen24

Uiteraard kon Lion met om Thorbeckes pohtieke betekems heen Hi) bracht 
echter een rigoureuze scheidmg aan tussen de grondwetsherzienmg en het optre- 
den van het eerste kabmet-Thorbecke Zo kon de mvloed van Thorbecke op de 
grondwet worden gemimmahseerd, terwijl de orgameke wetten die tijdens het ka
bmet-Thorbecke werden aangenomen, zoals de gemeente- en de provmciewet, als 
voorbeelden van antmationale centrahsatiezucht konden worden opgevoerd 25

19 Lion, Mijn staatkundig leven, 76-80, 99-106,125
20 Dagblad van 2uid-Holland, Artikelenreeks ‘De Verkiezmgen’, 27-5-1864 t/m 7-6-1864
21 Lion, Mi]n staatkundig leven, 186
22 Ibidem, 182
23 Ibidem, 184
24 Ibidem, 187-188
25 Ibidem, 201-203
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De overname in het begin van 1864 van het Dagblad van Zmd-Holland en ’s-Gra- 
venhage door een groep conservatieven is een geschikte gebeurtenis om een be- 
schnjvmg van het conservatisme van de jaren 1860 mee te begmnen Met deze 
overname en de samensmeltmg met het al bestaande conservatieve Nieuw Dag
blad van ’s-Gravenhage kreeg de conservatieve nchtmg namehjk de beschikkmg 
over een dagblad met een landehjke uitstrahng 19 In de aanloop naar de algemene 
verkiezmgen van 1864 werd in een sene van tien artikelen van de hand van Lion 
een kort programma ontvouwd Samen met het in 1865 eveneens door Lion ge- 
schreven “Mpn staatkundig leven” vormen deze de belangnjkste bronnen voor de 
kenms van het conservatisme in de tweede helft van de jaren 1860 20

Lion wilde met reactionair zijn of botte behoudzucht mtstralen Hij wilde een 
hervormmgsgezmd conservatief zijn Gestage ontwikkelmg van de staatsmstellm- 
gen was volgens hem noodzakehjk om het goede daarvan te behouden Voortdu- 
rende verbetermg werd door Lion de natuurwet van het conservatisme genoemd 
Deze verbetermg moest echter wel plaatsvmden in de geest van het bestaande 
Aanpassmg aan de tijdgeest was noodzakehjk, maar ze diende rekening te houden 
met het karakter en de oorsprong van de staatsinstellmgen21 Hang naar de ‘ware 
vrijheid’ en vooruitgang gepaard aan bedachtzaamheid zag Lion als kenmerk van 
de conservatief Een naam die nationaler zou zijn dan hberaal, omdat hij beter 
aansloot bij het wezen van bedachtzame vooruitgang22

Het conservatisme van Lion keurde elk streven af om terug te keren naar het po- 
htieke bestel van voor 1848 Lion onderschreef de fundamenten van de grondwet 
als de vrijheid van drukpers, scheidmg van kerk en staat en rechtstreekse verkie- 
zmgen23 Dat was ovengens geen indirect eerbetoon aan Thorbecke, want volgens 
Lion was de grondwetsherziemng van 1848 dankzi] de conservatieve kamermeer- 
derheid tot stand gekomen De hervormmgsgezmde conservatieven hadden mge- 
zien dat de staatsinstellmgen aan de eisen van de tijd moesten worden aangepast 
om zo de grondslagen te kunnen behouden De grondwet droeg daarom volgens 
Lion een conservatief stempel en het was de taak van de conservatieven deze te be- 
schermen en verder te ontwikkelen24

Uiteraard kon Lion met om Thorbeckes politieke betekems been Hij bracht 
echter een ngoureuze scheidmg aan tussen de grondwetsherziemng en het optre- 
den van het eerste kabmet-Thorbecke 2o kon de mvloed van Thorbecke op de 
grondwet worden gemimmahseerd, terwijl de orgameke wetten die tijdens het ka- 
binet-Thorbecke werden aangenomen, zoals de gemeente- en de provmciewet, als 
voorbeelden van antmationale centrahsatiezucht konden worden opgevoerd25

19 Lion, Mvjn staatkundig [even, 76-80, 99-106, 125
20 Dagblad van Zuid-Holland, Artikelenreeks cDe Verkiezmgen’, 27-5-1864 t/m 7-6-1864
21 Lion, Mijn staatkundig leven, 186
22 Ibidem, 182
23 Ibidem, 184
24 Ibidem, 187-188
25 Ibidem, 201-203
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Juist die vermeende centralisatie moest het ontgelden want, aldus Lion “Wi) be- 
wegen ons gaarne vnj in onzen maatschappelijken krmg, in onze gemeente, in ons 
gewest, houden van associatien in allerlei vormen, en begeeren van elke Regenng 
zoo weimg mogelpk bemoeizucht en mmengmg in hetgeen onze eigen zaken aan- 
gaat. ”26

Lion poogde het idee van de conservatieven als traditionele dragers van de vnj- 
heid ingang te doen vmden De belangnjkste grondslag van de nationale instelhn- 
gen was volgens hem namehjk de ware of aloude nationale vrpheid Provmciale en 
gemeentehjke zelfstandigheid waren hier een wezenhjk onderdeel van27 Een cru- 
ciaal onderdeel van de nationale instelhngen vormde een door volksmvloed getemperd 
monarchaal gezag Oranje regeerde volgens Lion met alleen krachtens de grond- 
wet, maar ook krachtens de histone Hi) protesteerde hiermee naar eigen zeggen 
tegen de radicalen die de vaderlandse geschiedems pas met de Bataafse omwente- 
hng van 1795 wilden laten beginnen Oorsprong van en hefde voor de zelfstandig- 
heid en vnjheid lagen volgens hem in deNederlandse opstand van de zestiende eeuw 
In deze omwentehng waren ook de conservatieve begmselen geworteld28

Lion probeerde het conservatisme een traditie als drager van de vrijheid te geven 
en het een plaats bmnen het pohtieke bestel te geven Daartoe claimde hi) de 
grondwetsherziemng van 1848 voor de conservatieven en plaatste die m een his- 
tonsche hjn van tijdige en bedachtzame ontwikkeling Of het een overtuigende 
pogmg wasDat is moeihjk te beoordelen De presentatie van de gebeurtemssen 
van 1848 als een tijdige hervormmg door de machthebbers en met als een breuk 
was zeker met Lions vondst A1 bmnen een jaar na de grondwetsherziemng wer- 
den dergehjke opvattingen naar voren gebracht en zeker met alleen door conser
vatieven 29 Het beeld dat de grondwet vooral aan de conservatieven te danken zou 
zip geweest, heeft nooit veel aanhang verworven, maar daarvoor was het ook te 
veel verbonden aan de pohtieke lotgevallen van de conservatieven Dit conserva
tisme zou tien jaar nadat Lion zip visie op schrift stelde op sterven na dood zip 
Veel tijd om te bekhjven hebben zip opvattingen met gekregen.

4 Conservatieve politick

In zijn werk als hoofdredacteur van het Dagblad van Zuid-Holland besteedde 
Lion aandacht aan allerlei actuele vraagstukken Daarbp ging het vooral om bin- 
nenlandse en kolomale aangelegenheden Een onderwerp dat regelmatig terug- 
keerde, was de fmanciele huishouding van de gemeenten. Veel, vooral grotere, 
gemeenten verkregen een belangnjk deel van hun inkomsten door het heffen van 
accipzen of door gemeentehjke opcenten op de rijksaccijnzen te heffen Deze ge
meentehjke accijnzen waren veel hberalen een doom m het oog De mteenlopende 
taneven zorgden er namehjk voor dat aan de gemeentegrenzen de in- en mtvoer

26 Dagblad van Zmd-Holland 7-5-1S64
27 Ibidem, Lion, Mijn staatkundig leven> 216-217
28 Lion, Mvjn staatkundig leven, 192,214-215
29 Stuurman, Wacht op onze daden, 25B-259
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van de aan accijns onderhevige goederen gecontroleerd moest worden om belas- 
tingontduiking te voorkomen Dit verhmderde een vlotte doorvoer van goederen 
waardoor de vrijheid van handel in het gedmg kwam In 1865 besloot de Tweede 
Kamer daarom de meeste gemeentehjke accijnzen af te schaffen30

Voor Lion was de afschaffmg van de gemeentehjke accijnzen een schoolvoor- 
beeld van een op Franse leest geschoeide zucht tot centralisatie Hi) vond het een 
mbreuk op de gemeentehjke autonomic dat aan gemeentebesturen de mogehjk- 
heid werd ontnomen een eigen belastingbeleid te voeren Een bezwaar waarm hij 
met alleen stond. Hetzelfde euvel constateerde Lion bij de provmciale huishou- 
dmg waar Gedeputeerde Staten steeds meer aan de banden van het mimstene van 
Binnenlandse Zaken werden gelegd.31

Behalve dat hij pal stond voor de gemeentehjke zelfstandigheid kwam Lion ook 
op tegen de dreigmg van een belastmgstelsel dat eenzijdig de lasten op de schou- 
ders van de vermogende burgers zou leggen Met regelmaat keerde hij zich tegen 
voorstellen tot mvoenng van ‘income-tax’ en ‘renteheffmg’ Ook wilde hi] de Ne- 
derlandse Industrie door mvoerrechten beschermen tegen bmtenlandse concur- 
rentie32

Een ander thema waarop Lion zich nchtte, was de verhoudmg tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs Lion onderschreef zonder terughoudendheid de schei- 
ding van kerk en staat maar met, zoals hij het noemde, de scheidmg tussen gods- 
dienst en staat Geen bevoorrechte kerk, maar wel bevordenng van de godsdienst 
Een belangnjk instrument daarbij was het onderwijs De ondervmdmg had m- 
middels geleerd, zo schreef Lion in 1864, dat de schoolwet van 1857 tot verban- 
mng van de godsdienst uit het onderwijs had geleid. Christendom boven geloofs- 
verdeeldheid kon slechts tot ongeloof leiden Dat de openbare school de gezmdten 
bijeenbracht en zo de eensgezmdheid van de natie en de verdraagzaamheid bevor- 
derde vond Lion een lovenswaardig aspect van de openbare school, maar dat 
mocht met ten koste van de godsdienstige vormmg gaan Hij wilde daarom tege- 
moetkomen aan de bezwaren van de mmderheden en nep de conservatieven op de 
belemmermgen voor het bijzonder onderwijs uit de weg te ruimen33 Het was met 
meer dan een bhjk van goede wil want over de mamer waarop aan de bezwaren te- 
gemoet zou moeten worden gekomen, het Lion zich met uit. Toch was het een 
stap met belangrijke gevolgen Nu de conservatieven afstand begonnen te nemen 
van de schoolwet zou de onderwijskwestie ongetwijfeld weer op de pohtieke 
agenda verschijnen

Op kolomaal terrem ontwikkelde zich in de jaren 1860 een duidehjke conserva
tieve opime De conservatieven wierpen zich op als de beschermers van de Javaan- 
se maatschappi) tegen de dreigende particuhere exploitatie die het gevolg zou zijn 
van een afschaffmg van het cultuurstelsel34 Ook Lion bracht dit punt herhaaldehjk

30 ACJ deVr3.nkn]ker, Belastmgen in Nederland 1848-1893 De stnjd om een modermsenng van het stelsel 
(Haarlem 1967) 83-87
31 Dagblad van Zmd-Holland 7-5-1864, De Vranknjker, Belastmgen in Nederland, 85-86
32 Dagblad van Zmd-Holland 4-6-1864
33 Dagblad van Zmd-Holland 31-5-1864, Lion, Mijn staatkundig leven, 216
34 Kossmann, De Lage Landen, I, 235
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30 ACJ deVrznkn]ker,BelastingenmNederland 1848-1893 De stnjd om eenmodermsenngvan het stelsel 
(Haarlem 1967) 85-87
31 Daghlad van Zmd-Holland 7-5-1864, De Vranknjker, Belastingen in Nederland, 85-86
32 Daghlad van Zmd-Holland 4-6-1864
33 Daghlad van Zmd-Holland 31-5-1864, Lion, Mijn staatkundig leven, 216
34 Kossmann, De Lage Landen, 1,235
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naar voren, maar hij benadrukte ook de positieve effecten die handhaving van het 
cultuurstelsel op het bang slot en daarmee op het Nederlandse belastmgstelsel zou 
hebben Het batig slot hield de mkomstenbelastmg bmten de dear Handhaving 
van het consignatiestelsel zou positieve effecten hebben op de binnenlandse mj- 
verheid en Industrie, zoals de scheepsbouw en scheepvaart35 Voor Lion stond de 
kolomale kwestie toch vooral in dienst van de binnenlandse politick 

Wat Lion en zijn medestanders rond 1865 voor ogen stond, was de vormmg van 
een conservatieve partp die krachtig genoeg zou zijn om het hberale bewmd ten 
val te kunnen brengen Eerste vereiste was voldoende electorale aanhang De ‘na- 
tuurhjke’ conservatieve kiezers waren te vinden bij groot-protestanten en conser- 
vatief-hberalen Veel groot-protestanten zal de nadruk op de monarchale begmselen 
hebben aangesproken, terwijl veel conservatief-hberalen vooral tegen de dreigen- 
de afschaffing van het cultuurstelsel gekant waren 

De in 1866 opgenchte Delftse kiesveremging ‘Behoud en Voormtgang5 kan als 
voorbeeld dienen van het meuwe conservatisme dat elementen uit het gedachte- 
goed van de groot-protestanten en de conservatief-hberalen probeerde te vereni- 
gen. Naast de naam die kernachtig Lions omschrpvmg van het conservatisme 
weergaf, werden als programmapunten genoemd handhaving van het komnklpk 
gezag, zelfstandigheid van provincies en gemeenten, bevordermg van het welzpn 
van de inheemse bevolkmg van Indie en het behoud van de Indische baten Verder 
werd nog vnjheid van godsdienst en onderwijs genoemd In het bestuur had naast 
een voormahg bestuurshd van de mmiddels ter ziele gegane groot-protestantse 
kiesveremging ‘Komng en Vaderland’ ook een correspondent van het Dagblad 
van Zuid-Holland zittmg.36 Deze bestuursleden persomfieerden als het ware het 
samengaan van groot-protestanten en conservatief-hberalen

5 Op zoek naar bondgenoten

Voormahge groot-protestanten en conservatief-hberalen vormden samen een on- 
voldoende electoraal draagvlak om in de verkiezmgen een kamermeerderheid te 
kunnen behalen Het was daarom noodzakelijk om bondgenoten te werven Veel 
keuze was er daarbp met De emge groepen van meer dan margmale betekems wa
ren antirevolutionairen en conservatieve kathoheken, maar beide stromingen stel- 
den de conservatieven voor allerlei lastige problemen en dilemma’s 

Op electorale samenwerking met de kathoheken leek nagenoeg geen uitzicht te 
bestaan Voor hberaal geonenteerde kathoheken was die vanzelfsprekend uit den 
boze, maar ook voor de meer conservatieve kathoheken was toenadermg geen 
aanlokkehjk vooruitzicht Onder de conservatieven kwamen te veel ‘Apnlman- 
nen’ voor, protestanten die zich m 1853 tegen het herstel van de bisschoppehjke 
hierarchic hadden gekeerd of m leder geval van de Apnlbewegmg gebruik hadden 
gemaakt om Thorbecke ten val te brengen

35 Nieww Dagblad van ’s-Gravenhage 1-10-1861,3-6-1862
36 Delftsche Courant 29-5-1866,1-6-1866, 5-6-1866 Lijst van binnenlandse correspondenten van het Dag
blad van Zaid-Holland, ARA, AH, mv nr 9
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Niettemm bestond er vooral voor de meer conservatief en klenkaal geonenteer- 
de kathoheken in 1865 aanleidmg om zich op hun positie m de Nederlandse poh- 
tieke verhoudmgen te bezmnen. De encycliek Quanta Cura en de Syllabus erro- 
rum uit 1864 hadden immers onomwonden het hberahsme veroordeeld De vraag 
was echter welke pohtieke consequenties uit deze pausehjke documenten moesten 
worden getrokken Hoofdredacteur Smits van De Ttjd was aanvankelpk emgszms 
verlegen met de situatie Begin 1865 schreef hi] aan aartsbisschop J Zwijsen dat hi] 
vooral met het onderwpsgedeelte van encycliek en syllabus m zpn maag zat37 

De consequenties lagen echter voor de hand en in de tweede helft van 1865 ver- 
schenen de eerste artikelen in De Ttjd waarm op herziemng van de schoolwet werd 
aangedrongen. Ook werd de verhoudmg van de kathoheken ten opzichte van hbe- 
ralen en conservatieven opmeuw onder de loep genomen38 Uitemdelqk mondde dit 
uit m het artikel van 25 mei 1866 waarm de kiezers werd geadviseerd om op die 
kandidaten te stemmen die door herziemng van de schoolwet de staatsschool 
christelqk wilden maken en de vrqe school een betere concurrentiepositie wilden 
verschaffen 39 Het advies leek een electorale breuk met de hberalen in te luiden, 
maar Smits het de beoordehng van de kandidaten aan de kiezers zelf over In De 
Ti]d werden geen kandidaten aanbevolen Alleen voor het district Amsterdam, 
vestigmgsplaats van de krant, werd een uitzondermg gemaakt Opmerkelqk ge
noeg werden hier de aftredende kamerleden G C J van Reenen, M H Godefroi en 
J Heemskerk Bzn aanbevolen Niet direct kandidaten van wie een herziemng van 
de schoolwet verwacht mocht worden Smits durfde blqkbaar nog geen praktische 
pohtieke consequenties uit de door hem zelf naar voren geschoven onderwijs- 
kwestie te trekken Toch was het voor veel tqdgenoten duidelqk dat de pohtieke 
verhoudmgen in bewegmg waren gekomen Groen speculeerde zelfs openlqk op 
een samengaan van kathoheken en conservatieven.40 De aandacht van de conserva
tieven gmg voorlopig echter vooral naar de antirevolutionairen uit Per slot van re- 
kenmg stonden zi] dichter bi] elkaar dan conservatieven en kathoheken, tussen wie 
de hermnermg aan de Apnlbewegmg een onoverbrugbare kloof leek te vormen

De verschillen tussen conservatieven en antirevolutionairen waren altqd al genng 
geweest Veel antirevolutionaire kamerleden waren nauwelqks van hun conserva
tieve collega’s te onderscheiden en de meesten waren ook dankzi] conservatieve 
kiezers m de Kamer gekomen In hun sympathie voor bijzonder onderwijs ston
den ze met alleen Ook m conservatieve krmg, en vooral onder de meer ortho- 
doxen, waren er die waarde hechtten aan bijzonder onderwijs 

Waren de antirevolutionaire kamerleden, voorzover ze zich nog met dat etiket 
wensten te tooien, rqp voor samenwerking met de conservatieven, Groen van 
Prmsterer probeerde bi) de algemene verkiezmgen van 1864 juist de verschillen 
naar voren te halen Groens houdmg tegenover de conservatieven was altijd am
bivalent geweest Penodes waarm hij zich tot hen voelde aangetrokken, werden

37 ] CP van Laarhoven, Een kerkprovmcie in conabe (Nijmegen 1965) 12-13
38 De Tijd 24-6-1865,13-9-1865
39 De Ti]d 25-5-1866
40 G Groen van Prmsterer, Parlementaire studien en schetsen (3dln, Den Haag 1865-1866) I (oktober 1865)
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37 J C P van Laarhoven, Een kerkprovincie in concihe (Nijmegen 1965) 12-13
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39 De 25-5-1866
40 G Groen van Prmsterer, Parlementaire studien en schetsen (3dln, Den Haag 1865-1866) I (oktober 1865)
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afgewisseld met periodes waarm hi) afstand probeerde te bewaren In 1864 zocht 
hi) bewust en radicaal bet isolement Teleurstellmg over de twee voorafgaande 
parlementaxre jaren waarm hi) conservatieve steun m de onderwpskwestie had 
moeten ontberen, had veel bijgedragen aan deze bonding.

In 1865 schreef Groen m een terugbbk op 1864 dat hi) zich er in dat )aar bewust 
van was geworden dat er m Nederland geen conservatieve parti) met een eigen be- 
gmsel bestond Conservatieven waren in zi)n ogen gematigde bberalen of groot- 
protestanten, voor Groen geb)k aan vnjzinmge protestanten, en bun levensbegm- 
sel was Thorbeckofobie De conservatieve parti] was “bet bberabsme in anti-thor- 
beckiaanschen vorm ”41 Groen erkende dat sommige conservatieven op concrete 
punten als godsdienstzm, soeveremiteit van bet Huis van Oran)e, zelfstandigheid 
van bet konmgschap en waardermg van de nationale geschiedems wel dicht bi) de 
antirevolutionairen stonden, maar op bet punt van begmselen stonden zi) )Uist 
dichter bi) de bberalen Daarom was voor Groen in 1864 bet hijsen van de eigen 
bamer bi] de verkiezmgen belangri)ker dan bet weren van bberalen 42 

Het werd Groen echter met makkeli)k gemaakt Net nu hi) de banden met de 
conservatieven wilde doorsmjden, kwamen ze hem op het punt van het onderwi)s 
tegemoet Dat het Dagblad van Zmd-Holland afstand nam van het ‘chnstendom 
boven geloofsverdeeldheid’ en dat bovendien de vooraanstaande conservatief 
J PP. baron van Zuylen van Npevelt het openbaar onderwi)s godsdienstloos had 
genoemd, zag Groen als gunstige voortekenen 43 Deze ontwikkelmg stemde hem 
zo hoopvol dat de isolementsgedachte naar de achtergrond verdween Begin )anu- 
an 1866 speculeerde hi) openb)k op de vormmg van een nationaal mimsterie dat 
als programma het herstel van het constitutioneel gezag der kroon, schoolwether- 
zienmg en terughoudendheid bi) kolomale hervormmgen zou moeten hebben 
Het aantreden van een dergelrjk mimsterie zou bovendien gepaard moeten gaan 
met een kamerontbmding44 Groens waardermg van de conservatieven werd 
steeds positiever In apnl 1866 waren zi) volgens hem geen gematigde bberalen 
meer, maar een deel van de opkomende ‘antimoderne parti]’45 

Nadat emd apnl 1866 het Dagblad van Zmd-Holland de onderwpskwestie een 
centrale plaats had gegeven onder de pohtieke kwesties die een drmgende behan- 
dehng nodig hadden, het Groen de nog resterende terughoudendheid varen en 
sprak hi) zich voor samenwerkmg met de conservatieven uit Allereerst zou de sa- 
menwerkmg gencht moeten zi)n op de onderwpskwestie Hi) sloot echter met uit 
dat de samenwerkmg van meer dan voorbpgaande aard zou zijn Een antiradicale 
en antimoderne parti) die zou rusten op conservatieve en chnstelpk-histonsche 
grondslag behoorde volgens hem m de toekomst tot de mogehjkheden46 Intussen 
het hi) het mitiatief aan de conservatieven, omdat zi) als mtermediair tussen chns- 
teh)k-histonschen en kathoheken zouden kunnen optreden.47 Tevens besloot

41 G Groen van Pnnsterex, Aair de kiezers (20 din ’s-Gravenhage 1866) VI (14-6-1864), XIII (17-1-1865)
42 Groen, Ibidem, II (31-5-1864)
43 Groen, Ibidem, II (31-5-1864), III (8-6-1864), IV (10-6-1864), XVIII (6-4-1865)
44 Groen, Parlementaire studien^ 1,15-1-1866
45 Groen, Ibidem, 13-4-1866
46 Groen, Ibidem, 19-4-1866, 28-4-1866
47 Groen, Ibidem, 5-5-1866
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Groen om bi] de verkiezingen in ] uni 1866 af te zien van het stellen van eigen kan- 
didaten Conservatieven en antirevolutionairen zouden elkaar al direct in de eer- 
ste ronde moeten steunen Groen ging zelfs zo ver dat hi] aftredende kamerleden 
als N PJ Kien, E du Marchie van Voorthuysen, J Dirks en J J. Rochussen aanbe- 
val, kamerleden die bepaald met verdacht konden worden van emge sympathie 
voor de antirevolutionairen 4S

Aan de vooravond van de algemene verkiezingen van 1866 leken de voortekenen 
voor een antihberale coahtie gunstig Groen van Pnnsterer was, hoewel hi] op het 
gebied van begmselen nog wel bedenkmgen hield, de facto met de conservatieven 
gaan samenwerken Voor veel van zijn sympathisanten, die toch al veel affmiteit 
met de conservatieven hadden, was dat het teken om elke terughoudendheid te la- 
ten varen Conservatieve kathoheken bleven wel afstand tot de conservatieven 
houden, maar het was voor veel tpdgenoten dmdehjk dat een toenadermg met 
meer tot de onmogehjkheden behoorde Het was de vraag of de antihberale coah- 
tie ook aan het bewmd zou kunnen komen Een conservatief kabmet zou namehjk 
als veremgingspunt kunnen dienen en twijfelaars over de streep kunnen trekken 
Liberale verdeeldheid zou de conservatieven de kans bieden hun ambities te ver- 
wezenhjken. In mei 1866 viel het kabmet-Fransen van de Putte waardoor de weg 
vri]kwam voor de formatie van het kabmet-Van Zuylen-Heemskerk dat begin jum 
1866 aan het bewmd kwam

6 Het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk

Qua samenstellmg was het kabmet een staalkaart van alle groepen en strommgen 
die van de antihberale coahtie deel uit zouden moeten maken Minister van Justi
ne was de kathohek E J H Borret, een conservatief met goede contacten m het 
klenkale milieu Met name hoofdredacteur Smits van De Tijd had veel vertrou- 
wen in hem De antirevolutionairen waren vertegenwoordigd door de minister 
van Buitenlandse Zaken J PJ A graaf van Zuylen van Nijvelt Hi] werd smds het 
ontslag van Groen als kamerhd m 1865 als de parlementair leider van de antire
volutionairen beschouwd Van de conservatieve ministers had de minister van 
Kolomen, P Mi]er, door zijn positieve mtlatmgen over het bijzonder onderwijs 
m orthodoxe krmgen emg aanzien, terwijl de minister van Bmnenlandse Zaken, 
J Heemskerk Az , een conservatief-hberaal was.

De benoemmg van Heemskerk zette een domper op de verwachtmgen die om- 
trent een herzienmg van de schoolwet werden gekoesterd Heemskerk had een h- 
berale reputatie en was m 1860 ook als zodamg voor Amsterdam tot kamerhd ge- 
kozen. Al snel bewoog hi] zich echter m conservatieve nchtmg en m 1864 verloor 
hi) zi]n zetel aan een hberaal Hi) was een van de hberalen die van Thorbecke ver- 
vreemd waren geraakt Als minister van Bmnenlandse Zaken was Heemskerk de 48

48 Groen, Ibidem, 26-5-1866, 29-5-1866, 2-6-1866, 7-6-1866, G M den Hartogli, Groen van Pnnsterer en 
de verkiezingen van 1871 Een keerpunt in de wordingsgeschiedems der Anti-Revolutionaire Parti] (Kampen 
1933)5-6
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eerstverantwoordelijke voor het onderwijs Hi) stond bekend als een overtuigd 
voorstander van de openbare school49

A1 snel na zpn aantreden het het kabmet weten dat grondwetsherzienmg terwil- 
le van het bijzonder onderwps mtgesloten zou zijn. Ook een herzienmg van de 
schoolwet zou voorlopig met aan de orde zijn Het kabmet had wel het voorne- 
men om te proberen de bestaande grieven weg te nemen door een meer rechtvaar- 
dxge toepassmg van de wet Pas wanneer dat met mogelpk zou bhjken te ztjn, zou 
het kabmet overwegen een voorstel tot wetswijzigmg m te dienen

Uiteraard was vooral Groen teleurgesteld Dat het kabmet de kolomale kwestie 
pnonteit gaf boven de onderwpskwestie beschouwde hi) als een voorteken van 
gedung uitstel Toen bovendien graaf Van Zuylen van Npevelt openhjk verklaar- 
de dat hi) met tot de antirevolutionaxre parti] behoorde, nam de zaak een voor 
Groen pijnhjke wending Hi) immers had m het voorafgaande jaar de graaf als be- 
gmselvast antirevolutionair bi) zijn achterban aangeprezen Dit alles was voor 
hem reden om al twee maanden na het aantreden van het kabmet zijn verwachtm- 
gen als illusies te bestempelen.50

Naast Groen hadden ook andere antirevolutionairen en de conservatieve katho- 
heken meer van het kabmet verwacht, maar bi] hen beschikten de mimsters over meer 
krediet. Hoofdredacteur Smits verhmderde bijvoorbeeld dat een medewerker kn- 
tische artikelen over het kabmet m De Ti]d zou plaatsen Hi] hoopte op de mvloed 
van de kathoheke minister Borret en wilde het kabmet daarom ti)d gunnen 51

Dat het kabmet het bi] veel orthodox-protestanten met had verbruid, kwam uit 
verschillende omstandigheden voort Voor veel sympathisanten van het bpzonder 
onderwijs was het haalbare belangnjker dan het begmsel Tot het haalbare hoorde 
bijvoorbeeld een verbetermg van de concurrentiepositie voor het bijzonder on
derwijs door de openbare scholen te verphchten schoolgeld te heffen en een ver- 
bod dat onderwijzers op openbare scholen ook kerkehjke ambten en bedienmgen 
zouden bekleden Als onhaalbaar werd Groens eis beoordeeld dat artikel 194 van 
de grondwet zo zou worden herzien dat het openbaar onderwijs met langer regel 
zou zijn, maar aanvulhng op het bijzonder onderwijs zou worden52 Ook omstre- 
den was Groens verlangen om de schoolwet van 1857 zo te herzien, dat het open
baar onderwijs strikt neutraal zou zijn De wet mocht volgens hem ouders met lets 
voorspiegelen wat zij met kon geven, namehjk positief-chnstehjk onderwijs 53 
Veel orthodoxen vonden dit te ver gaan Hiermee zou namehjk de mogehjkheid 
worden weggenomen dat het openbaar onderwijs ooit nog positief-chnstehjk zou 
kunnen worden Verder zouden openbare scholen waar nog wel positief-chnste- 
hjk onderwijs werd gegeven, zoals m godsdienstig homogene streken als de Velu- 
we, gedwongen kunnen worden hiermee te stoppen.

49 Huizinga, Heemskerk, 28, 31,43 Heemskerk werd in 1860 door het Algemeen Handelsblad aanbevolen 
In 1864 werd hi) door het Daghlad van Zuid-Holland aanbevolen
50 Groen, Parlementaire studien^ II, 18-6-1866, 27-6-1866, 13-7-1866, 23-7-1866
51 Dejong,‘Conservatievenenkatholieken’, 17
52 Zie bijvoorbeeld G Groen van Pnnsterer, Aan mi]ne vnenden Waarom ik met in de Kamer hleef (V 
Gravenhage 1865) Hieruit bhjkt dat Groen zich ervan bewust was dat hi] in de ogen van veel vnenden het on- 
haalbare najaagde
53 Bijvoorbeeld Groen, Aan de ktezers (1866), I (23-5-1864)
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7 Twee kamerontbindmgen

De heikele onderwijskwestie zou echter voorlopig naar de achtergrond verdwij- 
nen Met het aannemen door de Tweede Kamer van de motie-Keuchemus m Sep
tember 1866 kwam namehjk de positie van de komng m het middelpunt van de be- 
langstelhng te staan. Deze motie, waarm de gang van zaken rond de benoemmg van 
minister Mijer tot gouverneur-generaal van Indie werd afgekeurd, werd door het 
kabmet als een mbreuk op de konmkhjke prerogatieven voorgesteld De Tweede 
Kamer werd ontbonden en de hberale meerderheid, die ervoor gezorgd had dat de 
motie was aangenomen, werd ervan beschuldigd komng en kabmet het regeren on- 
mogehjk te maken54

Met de ontbmdmg was een oude wens van Lion m vervullmg gegaan. Kamer- 
ontbmdmg zou de ware meerderheid onder het electoraat openbaren. De positie 
van de komng versus de (hberale) parlementaire almacht bood meer hoop op een 
gunstige uitslag dan de onderwijskwestie Immers, ondanks alle goede wil die de 
conservatieven ten opzichte van het onderwijs hadden getoond, zou nog maar 
moeten bhjken of de partijen van de antihberale coahtie het ooit over het onderwijs 
eens zouden kunnen worden Over het konmgschap bestond echter geen ver- 
deeldheid Bovendien was het een uitgelezen kans om op de monarchale gevoelens 
onder de kiezers m te spelen Met de bekende konmkhjke proclamatie, die op mi- 
tiatief van het kabmet aan alle kiezers werd opgestuurd, werden twee vhegen m een 
klap geslagen In het rood-wit-blauw omrande manifest werd het kabmet op mdi- 
recte maar suggestieve wijze ondersteund terwijl tegehjk op een hoge opkomst 
werd aangedrongen55 Volgens Lion een voorwaarde om de ware gevoelens van de 
kiezers te leren kennen De opzet had succes De hberalen verloren verschillende 
zetels, maar waar de meerderheid zou hggen was vooralsnog onduidehjk

De onderwijskwestie bleef ook na de verkiezmgen op de achtergrond Onder 
conservatieve kathoheken ontstond hierover emge ongerustheid Zij vreesden dat 
het kabmet mets zou ondernemen Vooral toen begin november 1867 minister 
Borret overleed, nam die vrees toe De bereidheid het kabmet te bhjven steunen 
begon af te nemen, maar een hermeuwde botsmg tussen kabmet en Kamer open- 
de onverwacht meuwe perspectieven voor de kathoheke verlangens

Enkele weken na het overhjden van Borret verwierp de Kamer de begroting van 
Buitenlandse Zaken wegens het beleid van minister Van Zuylen m de Luxem- 
burgse kwestie Dit leidde tot een meuwe kamerontbmdmg Met het oog op ka
thoheke steun tijdens de verkiezmgen was het noodzakehjk dat er snel een opvol- 
ger voor Borret gevonden zou worden Dat gmg echter met voorspoedig, zodat 
Van Zuylen besloot om contact op te nemen met de mvloednjke adviseur van 
aartsbisschop Zwijsen, J.B van Son. Van Son wilde wel meewerken, maar alleen 
na de belofte dat het kabmet de onderwijskwestie zou aanpakken Een belofte die 
Van Zuylen zonder merkbare aarzelmg deed Hierdoor raakten de conservatieve 
kathoheken meer dan voorheen aan het kabmet gebonden Via Van Son waren ook

7 Twee kamerontbindmgen

54 Huizinga, Heemskerk, 74-79
55 Ibidem, 78
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7 Twee kamerontbindingen

De heikele onderwijskwestie zou echter voorlopig naar de achtergrond verdwi]- 
nen Met het aannemen door de Tweede Kamer van de motie-Keuchemus in Sep
tember 1866 kwam namelijk de positie van de koning m het middelpunt van de be- 
langstelhng te staan Deze motie, waarm de gang van zaken rond de benoeming van 
minister Mijer tot gouverneur-generaal van Indie werd afgekeurd, werd door het 
kabmet als een inbreuk op de konmkhjke prerogatieven voorgesteld De Tweede 
Kamer werd ontbonden en de hberale meerderheid, die ervoor gezorgd had dat de 
motie was aangenomen, werd ervan beschuldigd konmg en kabmet het regeren on- 
mogehjk te maken54

Met de ontbmdmg was een oude wens van Lion in vervullmg gegaan Kamer- 
ontbmdmg zou de ware meerderheid onder het electoraat openbaren De positie 
van de koning versus de (hberale) parlementaire almacht bood meer hoop op een 
gunstige uitslag dan de onderwijskwestie Immers, ondanks alle goede wil die de 
conservatieven ten opzichte van het onderwijs hadden getoond, zou nog maar 
moeten bhjken of de partijen van de antihberale coahtie het ooit over het onderwijs 
eens zouden kunnen worden Over het konmgschap bestond echter geen ver- 
deeldheid. Bovendien was het een uitgelezen kans om op de monarchale gevoelens 
onder de kiezers in te spelen Met de bekende konmkhjke proclamatie, die op im- 
tiatief van het kabmet aan alle kiezers werd opgestuurd, werden twee vhegen m een 
klap geslagen In het rood-wit-blauw omrande manifest werd het kabmet op mdi- 
recte maar suggestieve wijze ondersteund terwijl tegehjk op een hoge opkomst 
werd aangedrongen 55 Volgens Lion een voorwaarde om de ware gevoelens van de 
kiezers te leren kennen De opzet had succes De hberalen verloren verschillende 
zetels, maar waar de meerderheid zou hggen was vooralsnog onduidehjk

De onderwijskwestie bleef ook na de verkiezmgen op de achtergrond Onder 
conservatieve kathoheken ontstond hierover emge ongerustheid Zij vreesden dat 
het kabmet mets zou ondernemen Vooral toen begin november 1867 minister 
Borret overleed, nam die vrees toe De bereidheid het kabmet te bhjven steunen 
begon af te nemen, maar een hermeuwde botsmg tussen kabmet en Kamer open- 
de onverwacht meuwe perspectieven voor de kathoheke verlangens

Enkele weken na het overhjden van Borret verwierp de Kamer de begrotmg van 
Buitenlandse Zaken wegens het beleid van minister Van Zuylen m de Luxem- 
burgse kwestie. Dit leidde tot een meuwe kamerontbmdmg Met het oog op ka
thoheke steun tijdens de verkiezmgen was het noodzakehjk dat er snel een opvol- 
ger voor Borret gevonden zou worden Dat gmg echter met voorspoedig, zodat 
Van Zuylen besloot om contact op te nemen met de mvloednjke adviseur van 
aartsbisschop Zwijsen, J B van Son Van Son wilde wel meewerken, maar alleen 
na de belofte dat het kabmet de onderwijskwestie zou aanpakken Een belofte die 
Van Zuylen zonder merkbare aarzelmg deed Hierdoor raakten de conservatieve 
kathoheken meer dan voorheen aan het kabmet gebonden Via Van Son waren ook

54 Huizinga, Heemskerk, 74-79
55 Ibidem, 78
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andere vooraanstaande katholieken in de zaak betrokken zoals aartsbisschop 
Zwpsen, bisschop G P Wilmer van Haarlem en hoofdredacteur Smits Begin ja- 
nuan 1868 zou Smits zelfs minister Heemskerk bezoeken om zijn wensen mzake . 
een wetsvoorstel tot herzienmg van de schoolwet te bespreken56

Door de medewerkmg van de conservatieve katholieken waren de voormtzich- 
ten voor de komende verkiezmgen veel gunstiger geworden. Immers, om een wets- 
voorstel ter herzienmg van de schoolwet door de Kamer te loodsen, moest het ka- 
bmet wel op een meerderheid kunnen rekenen De conservatieve katholieken 
zouden dus tpdens de verkiezmgen meer dan voorheen als pleitbezorgers van het 
kabmet moeten optreden.

Ook aan de relaties met de antirevolutionairen was door het kabmet aandacht 
besteed De vooraanstaande antirevolutionair C T graaf van Lynden van Sanden- 
burg was als minister van hervormde eredienst opgenomen nadat ook aan hem 
was beloofd dat m de komende zitting een voorstel tot herzienmg van de school
wet zou worden mgediend Deze belofte leidde tot een verder isolement van 
Groen, die zich tegen het kabmet bleef verzetten Groens mvloed op de verkie- 
zmgen was hiermee door het kabmet zo ver mogehjk teruggedrongen

De uitslag van de verkiezmgen bracht wemig wijzigmg m de samenstellmg van 
de Kamer Opmeuw waren de verhoudmgen tamehjk ongewis en besloot het ka
bmet aan te bhjven. Lang zou het echter met duren In maart 1868 werd de motie- 
Blusse aangenomen waarm werd gesteld dat het landsbelang de vonge ontbmdmg 
met had gevorderd In apnl werd de begrotmg van Buitenlandse Zaken opmeuw 
verworpen waarna het kabmet zou aftreden Enkele dagen daarvoor had Heems
kerk de voorstellen tot wijzigmg van de onderwijswet aangeboden, maar deze 
zouden met meer m behandelmg worden genomen Het meuwe hberale kabmet- 
Van Bosse-Fock trok ze m

8 Polarisering

De penode waarm het kabmet-Yan Zuylen-Heemskerk aan het bewmd was, het 
een ongekende verscherpmg van de pohtieke verhoudmgen in Nederland zien 
Zowel bmnen als buiten de Kamer werden de scheidshjnen duidehjk getrokken en 
kreeg de stnjd een fel karakter

Parti]- en fractievormmg mochten m de Kamer nog taboe zijn, uit het stemge- 
drag van de kamerleden bhjkt met alleen dat de meesten consequent voor of tegen 
het kabmet stemden, maar ook dat hun stemgedrag meestal m overeenstemmmg 
was met de vlag waaronder ze tijdens de verkiezmgen gekozen waren In de on- 
derstaande tabel is aangegeven hoe de kamerleden bi] de vier belangnjkste stem- 
mmgen tijdens de regeerpenode van het kabmet hebben gestemd. De vier stem- 
mmgen zijn die over de motie-Keuchenius m September 1866 waarna de Kamer 
ontbonden werd, die waarbij de begrotmg van Buitenlandse Zaken m november 
1867 werd verworpen waarna de Kamer voor de tweede maal ontbonden werd, de

56 De Jong, ‘Conservatieven en katholieken’, 18-20
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stemming over de motie-Blusse in maart 1868 en die waarm de begrotmg van Bui
tenlandse Zaken m apnl opmeuw werd verworpen 

Niet alle kamerleden namen aan de vier stemmmgen deel. Sommige kamerleden 
waren afwezig of onttrokken zich aan de stemming. Andere kamerleden namen 
slechts aan een stemming deel omdat ze daarna tijdens de verkiezmgen hun zetel 
zouden verhezen Hierdoor zijn er nogal wat kamerleden die aan slechts twee of 
dne stemmmgen hebben deelgenomen In kolom 1 van de tabel staat het aantal ka
merleden dat aan twee, dne of vier stemmmgen heeft deelgenomen In kolom 2 
het aantal dat consequent voor of tegen het kabmet stemde en m kolom dne het 
aantal dat afwisselend voor of tegen het kabmet stemde.

Tabel 61 Stemgedrag kamerleden 1866-1868

1 2 3
Totaal Consequent voor 

of tegen
Afwisselend voor 

of tegen
2 stemmmgen 23 21 2
3 stemmmgen 22 20 2
4 stemmmgen 38 38 0

Het stemgedrag van de kamerleden laat er wemig twijfel over bestaan dat de Ka
mer onder het conservatieve kabmet langs partijhjnen was verdeeld. Slechts vier 
van de 83 kamerleden die aan twee of meer stemmmgen deelnamen, stemden met 
consequent voor of tegen het kabmet Een van hen was de antirevolutionair 
Keuchemus die met zijn motie tegen het kabmet stellmg nam, maar m 1867 wel 
voor de begrotmg van Buitenlandse Zaken stemde. De dne anderen waren het 
Nijmeegse kamerhd C J.M Heydennjck, het Emdhovense kamerhd J B Bots en 
het Roermondse kamerhd P L. de Lom de Berg Niet toevalhg alle dne afkomstig 
uit vnjwel homogeen kathoheke kiesdistncten Zoals we eerder zagen, domineer- 
de m deze distncten standspohtiek. Pohtieke of godsdienstige verschillen hadden 
daar meestal wemig betekems Pas m deze jaren zou de polarisering van de poh
tieke verhoudmgen in de kathoheke kiesdistncten op gang komen

Hetzelfde beeld njst op uit een vergehjkmg tussen het stemgedrag van de ka
merleden en het vaandel waaronder ze werden gekozen De meeste kamerleden 
die bij de algemene verkiezmgen m 1864 of 1866 door het Dagblad van Zmd-Hol
land waren aanbevolen, stemden tegen de motie-Keuchemus en de meeste kamer
leden die door h.e.t Algemeen Handelsblad waren aanbevolen voor Vergehjkmgen 
tussen de aanbevelmgen bij de verkiezmgen na de twee kamerontbmdingen en het 
daarop volgende stemgedrag m de Kamer leveren hetzelfde beeld op.57

57 Bij de verwerpmg van de begrotmg van Buitenlandse Zaken m november 1867 stemden acht kamerleden 
met overeenkorastig hun aanbevelmg Hiervan waren er echter vijf door beide zijden aanbevolen, zodat er 
slechts dne werkehjk in tegenspraak met hun aanbevelmg stemden Dat waren het Zwolse kamerhd Stieltjes, 
het Emdhovense kamerhd Bots en het Roermondse kamerhd De Lom de Berg Stieltjes, hoewei hberaal, was 
gebrouilleerd met de hberalen Daarom ontfermde het Dagblad van Zmd-Holland zich over hem en werd hij 
als conservatief gekozen

Bij de stemmmgen over de motie-Blusse en de hermeuwde verwerpmg van de begrotmg van Buitenlandse 
Zaken m het voorjaar van 1868 waren er slechts twee kamerleden die met overeenkomstig hun aanbevelmg 
stemden Dat waren het Nijmeegse kamerhd Heijdennjck en opmeuw Bots
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stemming over de motie-Blusse m maart 1B68 en die waann de begrotmg van Bui- 
tenlandse Zaken m april opmeuw werd verworpen 

Niet alle kamerleden namen aan de vier stemmingen deel Sommige kamerleden 
waren afwezig of onttrokken zich aan de stemming Andere kamerleden namen 
slechts aan een stemming deel omdat ze daarna tijdens de verkiezmgen hun zetel 
zouden verliezen. Hierdoor zijn er nogal wat kamerleden die aan slechts twee of 
dne stemmingen hebben deelgenomen In kolom 1 van de tabel staat het aantal ka
merleden dat aan twee, dne of vier stemmingen heeft deelgenomen. In kolom 2 
het aantal dat consequent voor of tegen het kabmet stemde en m kolom dne het 
aantal dat afwisselend voor of tegen het kabmet stemde.

Tabel 61 Stemgedrag kamerleden 1866-1868

1 2 3
Totaal Consequent voor 

of tegen
Afwisselend voor 

of tegen
2 stemmingen 23 21 2
3 stemmingen 22 20 2
4 stemmingen 38 38 0

Het stemgedrag van de kamerleden laat er weimg twqfel over bestaan dat de Ka- 
mer onder het conservatieve kabmet langs partijlqnen was verdeeld. Slechts vier 
van de 83 kamerleden die aan twee of meer stemmingen deelnamen, stemden met 
consequent voor of tegen het kabmet Een van hen was de antirevolutionair 
Keuchemus die met zijn motie tegen het kabmet stellmg nam, maar m 1867 wel 
voor de begrotmg van Buitenlandse Zaken stemde. De dne anderen waren het 
Nijmeegse kamerhd C J M. Heydennjck, het Emdhovense kamerhd J.B Bots en 
het Roermondse kamerhd PL de Lom de Berg Niet toevalhg alle dne afkomstig 
uit vnjwel homogeen kathoheke kiesdistncten Zoals we eerder zagen, dommeer- 
de m deze distncten standspohtiek Pohtieke of godsdienstige verschillen hadden 
daar meestal weimg betekems Pas m deze jaren zou de polansermg van de poh
tieke verhoudingen m de kathoheke kiesdistncten op gang komen.

Hetzelfde beeld njst op uit een vergehjkmg tussen het stemgedrag van de ka
merleden en het vaandel waaronder ze werden gekozen. De meeste kamerleden 
die bi] de algemene verkiezmgen m 1864 of 1866 door het Daghlad van Zuid-Hol- 
land waren aanbevolen, stemden tegen de motie-Keuchemus en de meeste kamer
leden die door het Algemeen Handelshlad waren aanbevolen voor Vergelqkmgen 
tussen de aanbevehngen bij de verkiezmgen na de twee kamerontbmdmgen en het 
daarop volgende stemgedrag in de Kamer leveren hetzelfde beeld op 57

57 Bij de verwerpmg van de begrotmg van Buitenlandse Zaken in november 1867 stemden acht kamerleden 
met overeenkomstig hun aanbevelmg Hiervan waren er echter vijf door beide zijden aanbevolen, zodat er 
slechts dne werkehjk in tegenspraak met hun aanbevelmg stemden Dat waren het Zwolse kamerhd Stieltjes, 
het Emdhovense kamerhd Bots en het Roermondse kamerhd De Lom de Berg Stieltjes, hoewel hberaal, was 
gebrouilleerd met de hberalen Daarora ontfermde het Dagblad van Zuid-Holland zich over hem en werd hij 
als conservatief gekozen

Bij de stemmingen over de motie-Blusse en de hermeuwde verwerpmg van de begrotmg van Buitenlandse 
Zaken m het voorjaar van 1868 waren er slechts twee kamerleden die met overeenkomstig hun aanbevelmg 
stemden Dat waren het Nijmeegse kamerhd Heijdennjck en opmeuw Bots
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Ook de kamerleden hadden bij de verkiezmgen het oog vooral op de partijstnjd 
gencht Na de herstemmmgen van de verkiezmgen m 1868 schreef de coordinator 
van de liberale verkiezingsactmteiten, De Roo van Alderwerelt, aan Thorbecke 
dat de stand 37-37 was In Haarlem zou het laatste kamerlid worden gekozen De 
Roo wees Thorbecke op het belang van deze verkiezmg wanneer het m de Kamer 
op stemmen aan zou komen. Hij dacht duidehjk meer aan partijgangers dan aan 
onafhankehjke kamerleden die pas na een debat met de regermg hun menmg zou- 
den opmaken58

De polansermg bmnen en buiten de Kamer was sterk verweven, maar werd m 
verschillende bewoordingen geformuleerd In de Kamer werden de tegenstellm- 
gen omschreven m termen als conservatief versus hberaal of monarchaal versus re- 
pubhkem, afhankehjk van het eigen standpunt Het waren termen met een poh- 
tieke strekkmg In distncten waar de stnjd hevig was, zoals m het district Almelo 
(zie hoofdstuk 3), werd een beroep gedaan op de godsdienstige en monarchale 
emoties en loyahteiten van de kiezers De polansatie nam op verschillende mveaus 
verschillende gedaanten aan In de Kamer werden de partpverhoudmgen wel 
scherper, maar bleef het debat doorgaans de beschaafde en jundische toon houden 
die juist het kenmerk was van de liberale pohtieke stijl Het beroep dat door hbe- 
ralen en conservatieven op de emoties en loyahteitsgevoelens van de kiezers werd 
gedaan week hier opmerkehjk van af

Een van de redenen waarom conservatieven en hberalen m hun onderlmge stnjd 
aan emoties appelleerden, was misschien wel dat zij m pohtieke stpl en opvattm- 
gen zoveel op elkaar leken Eerder zagen we, dat hun opvattmgen over de aard van 
politick, het vereenzelvigen van zichzelf met het algemeen belang en het afschil- 
deren van anderen als facties sterk overeenstemden Waarschi]nhjk was een deel 
van deze overeenkomsten terug te voeren op dezelfde jundische vormmg van 
conservatieven en hberalen 59 Bovendien waren nogal wat vooraanstaande conser
vatieven voormahge hberalen, wat hun overeenkomsten m stijl ook verklaart De 
conservatieve wpze van pohtiek bednjven week met wezenhjk af van de liberale. 
Ook de conservatieven stonden voor openbaarheid en debat60

9 Conservatieve ondergang, 1868-1875

Na de val van het conservatieve kabmet trad geen penode van pohtieke luwte op 
Het liberale kabmet-Van Bosse-Fock streefde geen verzoenmg na zoals Van Hall 
na de Apnlbewegmg had gedaan Integendeel, het liberale kabmet zette de hakken 
m het zand Heemskerks wetsvoorstellen tot herzienmg van de schoolwet werden 
mgetrokken en het kabmet verklaarde dat van hem geen herzienmg verwacht kon 
worden.

58 Brief 7-2-1868 J K H de Roo aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 83
59 Veel conservatieven waren, ovengens net als de hberalen, jundisch geschoold Van den Berg, De toegang 
tot het Btnnenhof, 77,116-127
60 Anders De Haan en Te Velde, ‘Vormen van pohtiek', 169-170,173-174, die suggereren dat de conserva
tieve en liberale stijl sterk afweken
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In plaats van onderwijsagitatie uit de weg te gaan, gmgen de hberalen de open- 
bare school welbewust bij de verkiezmgen mzetten De gemengde openbare 
school als het symbool van de eensgezmde natie en de hberalen als de hoeders 
daarvan bleek een machtig electoraal wapen In 1869 behaalden de hberalen zo een 
grote overwmmng Ook de oude Thorbecke, die zich meestal negatief had uitge- 
laten over het mspelen op de gevoelens van de kiezers, keek tevreden terug op 
deze verkiezmgen “Men heeft met leder jaar eene zoo gelukkige leus, als de open- 
bare burgerhjke school, bi] de hand”, schreef hij aan C.T Stork 61 Hierm zou 
Thorbecke zich echter vergissen Tot m de jaren 1880 zou de onderwijskwestie de 
hberalen aan een meerderheid m de Kamer helpen.

Dat het onderwijs op het pohtieke stnjdtoneel een centrale rol speelde, is met bi]- 
zonder opmerkehjk. Aan het onderwijs werd een grote mvloed toegekend op de 
geestehjke vormmg van het toekomstige geslacht Wie de j eugd onderwees, bepaalde 
voor een belangnjk deel de toekomst van de natie In de ogen van veel protestant- 
se Nederlanders was de gemengde openbare school een belangnjk instrument om 
de natie bijeen te houden Deze dimensie van het onderwijs zou de conservatieven 
na de val van het kabmet de nekslag bezorgen, omdat de conservatieve zaak ver- 
stnkt raakte met de ultramontaanse kwestie

De ultramontaanse kwestie is wel omschreven als de toegespitste tegenstellmg 
tussen ultramontaans kathohcisme en (hberaal) modermsme 62 In rehgieus ge
mengde landen leidde die tweespalt tot een verdere verwijdermg tussen kathohe- 
ken en protestanten Het vermeende conflict tussen loyahteit aan het vaderland en 
loyahteit aan de paus gaf protestanten aanleidmg om kathoheken een gebrek aan 
vaderlandshefde te verwijten

In Nederland kwam de ultramontaanse kwestie vooral na de pubhcatie van het 
onderwijsmandement m juh 1868 tot ontwikkehng In dit mandement sprak het 
episcopaat over het openbaar onderwijs als een droevige noodzakehjkheid. Voor 
veel protestanten was dit een openhjke aanval op de eenheid van de natie. Het 
mandement was bovendien een ondubbelzmmg openbaar optreden van een epis
copaat dat voor veel protestanten tot dan toe tamehjk onzichtbaar was geweest

De hberalen begrepen al snel de pohtieke mogehjkheden van de ontwikkelmgen 
onder de kathoheken. Het was een gunstige gelegenheid om de conservatieven als 
handlangers van Rome en zodoende als antmationalen af te schilderen Veel con
servatieven moesten met lede ogen toekijken hoe hun protestantse achterban naar 
de hberalen en antirevolutionairen wegstroomde. Het Utrechtse kamerlid Du 
Marchie van Voorthuysen waarschuwde Heemskerk reeds aan het emde van 1867 
voor de gevaarhjke kanten van de onderwijskwestie wanneer die m het centrum 
van de belangstellmg zou komen te staan63 Later zou hi] zelf een van degenen zijn 
die het conservatisme vaarwel zei. In 1869 was hij nog als conservatief herkozen, 
maar m 1873 zou hij als hberaal zijn zetel verhezen Ook het Zwolse kamerlid A

61 Thorbecke aan C T Stork 11-6-1869, in C W de Vries ed ‘Bneven geschreven door mr J R Thorbecke 
aan C T Stork’, Themis 93(1932) 389-420, aldaar 419 Uitlatmgen van dezelfde strekking in brief 22-6-1869 
Thorbecke aan H I van Heek ARA, AT, mv nr 84
62 De Comnck, Een les mt Prmsen, 1
63 Bneven 18-12-1867 en 9-1-1868 E de Marchie van Voorthuysen aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 5
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In plaats van onderwijsagitatxe uit de weg te gaan, gmgen de liberalen de open- 
bare school welbewust bp de verkiezmgen mzetten De gemengde openbare 
school als het symbool van de eensgezmde natie en de liberalen als de hoeders 
daarvan bleek een machtig electoraal wapen In 1869 behaalden de liberalen zo een 
grote overwmnmg Ook de oude Thorbecke, die zich meestal negatief had uitge- 
laten over het inspelen op de gevoelens van de kiezers, keek tevreden terug op 
deze verkiezmgen “Men heeft met icder jaar eene zoo gelukkige lens, als de open- 
bare burgerhjke school, bij de hand”, schreef hi) aan C T. Stork61 Hierin zou 
Thorbecke zich echter vergissen. Tot m de jaren 1880 zou de onderwijskwcstie de 
liberalen aan een meerderheid in de Kamer helpen

Dat het onderwijs op het politieke stnjdtoneel een centrale rol speelde, is met bij- 
zonder opmerkehjk Aan het onderwijs werd een grote mvloed toegekend op de 
geestehjke vormmg van het toekomstige geslacht Wie de) eugd onderwees, bepaalde 
voor een belangnjk deel de toekomst van de natie In de ogen van veel protestant- 
se Nederlanders was de gemengde openbare school een belangnjk instrument om 
de natie bijeen te houden. Deze dimensie van het onderwijs zou de conservatieven 
na de val van het kabinet de nekslag bezorgen, omdat de conservatieve zaak ver- 
stnkt raakte met de ultramontaanse kwestie

De ultramontaanse kwestie is wel omschreven als de toegespitste tegenstellmg 
tussen ultramontaans kathohcisme en (hberaal) modernisme 62 In rehgieus ge
mengde landen leidde die tweespalt tot een verdere verwijdermg tussen kathohe- 
ken en protestanten Het vermeende conflict tussen loyahteit aan het vaderland en 
loyahteit aan de paus gaf protestanten aanleidmg om kathoheken een gebrek aan 
vaderlandsliefde te verwijten

In Nederland kwam de ultramontaanse kwestie vooral na de pubhcatie van het 
onderwijsmandement m juh 1868 tot ontwikkeling. In dit mandement sprak het 
episcopaat over het openbaar onderwijs als een droevige noodzakehjkheid Voor 
veel protestanten was dit een openhjke aanval op de eenheid van de natie Het 
mandement was bovendien een ondubbelzmnig openbaar optreden van een epis
copaat dat voor veel protestanten tot dan toe tamehjk onzichtbaar was geweest

De liberalen begrepen al snel de politieke mogehjkheden van de ontwikkelmgen 
onder de kathoheken Het was een gunstige gelegenheid om de conservatieven als 
handlangers van Rome en zodoende als antmationalen af te schilderen Veel con
servatieven moesten met lede ogen toekijken hoe hun protestantse achterban naar 
de liberalen en antirevolutionairen wegstroomde Het Utrechtse kamerhd Du 
Marchie van Voorthuysen waarschuwde Heemskerk reeds aan het emde van 1867 
voor de gevaarhjke kanten van de onderwijskwcstie wanneer die m het centrum 
van de belangstellmg zou komen te staan63 Later zou hij zelf een van degenen zijn 
die het conservatisme vaarwel zei. In 1869 was hij nog als conservatief herkozen, 
maar m 1873 zou hij als hberaal zijn zetel verhezen. Ook het Zwolse kamerhd A

61 Thorbecke aan C T Stork 11-6-1869, m C W de Vnes ed ‘Bneven geschreven door mr J R Thorbecke
aanCT Stork", 93(1932) 389-420, aldaar 419 Uitlatmgen van dezelfde strekkmg m brief 22-6-1869
Thorbecke aan HI van Heek ARA, AT, mv nr 84
62 De Comnck, Een les uit Prmsen, 1
63 Bneven 18-12-1867 en 9-1-1868 E de Marchie van Voorthuysen aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 5
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van Naamen van Eemnes gmg deze weg In 1868 nog conservatief, werd Inj in 
1871 als liberaal herkozen

Geruchtmakend was de brochure van graaf Van Zuylen van Nijevelt uit 1875, 
waarm hi) openhjk met de kathoheken brak Van Zuylen, die als een van de grond- 
leggers van de electorale samenwerkmg van conservatieven en kathoheken mag 
gelden, nep de conservatieven op om zich bij de hberalen aan te sluiten om zo het 
ultramontamsme te bestnjden. De ultramontanen behartigden volgens hem m de 
eerste plaats het belang van de kerk en pas daarna dat van het vaderland 64

Een van de meest opvallende aspecten van de conservatieve ondergang was de 
felheid waarmee de hberalen die nastreefden Het Algemeen Handehblad gmg 
hienn zelfs zo ver dat bi) de herstemmmgen m de distncten Gouda en Gormchem 
m 1873 de antirevolutionaire kandidaten werden aanbevolen boven de aftredende 
conservatieve kamerleden65 De conservatieven werden bhjkbaar als bedreigender 
ervaren dan de antirevolutionairen Liever een verklaard tegenstander als Kuyper 
in de Kamer dan een conservatief. Het was een uitmg van de veranderde opvattm- 
gen waarm het trekken van duidehjke scheidshjnen belangrpker werd geacht dan 
het zoeken naar de grootste gemene deler

De conservatieve ondergang vertoont veel gehjkems met de Apnlbewegmg Wa- 
ren in 1853 de groot-protestanten en conservatief-hberalen de aanklagers en de h- 
beralen de aangeklaagden, nu waren de rollen omgekeerd In beide gevallen vorm- 
de een goede verstandhoudmg met de kathoheken aanleidmg voor zware Happen 
Aanvankehjk leek de samenwerkmg met de kathoheken de conservatieven geen 
wmdeieren op te lever en, maar na het onderwijsmandement raakten zi) verstnkt 
in de ultramontaanse kwestie In maart 1869 constateerde het conservatieve Delft- 
se kamerhd Van Kuyk m een brief aan Heemskerk “12 jaar geleden hadden wi) 
bijna al de Cathohjken 2/5 der bevolkmg tegen ons en wi) hadden m de kamer bij- 
na dezelfde kracht en nu zijn wi) met hulp der Gath, nog m de mmderheid ”66 Wat 
rond 1875 nog resteerde van het conservatisme was met meer dan een facade van 
protestantse kamerleden waarachter een kathohek electoraat schuilgmg

Een van de belangnjkste gevolgen van de heftige wijze waarop hberalen en con
servatieven elkaar rond 1870 m de haren vlogen, was dat ze mm of meer hun eigen 
politick bestel opbhezen Door tijdens verkiezmgen zo nadrukkehjk een beroep 
te doen op emoties, maakten ze de weg vrij voor meuwe pohtieke strommgen als 
de antirevolutionairen In hoeverre die meuwe pohtieke stijl een voorwaarde was 
voor deze pohtieke strommgen om een meer dan margmaal bestaan te leiden, 
wordt m het laatste hoofdstuk behandeld

64 J PJ A graaf Van Zuylen van Nyevelt, De staatkundige partijen in de 2de kamer der Staten-Generaal 
(Utrecht 1875)
65 Algemeen Handelsblad 21-6-1873
66 Brief 22-3-1869 J van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, mv nr 4

VII De wending naar de kiezer

Een onafhankehjk kiezer was het ideaal van de liberaal van 1848. Alleen een zelf- 
standig kiezer kon zich door het landsbelang laten leiden Matenele en geestehjke 
onafhankehjkheid kon de wetgever met garanderen, maar de census waarborgde 
in de hberale gedachtegang m leder geval een zeker minimum aan zelfstandigheid

Vervullmg van de burgerphcht moest zoveel mogelijk openbaar zijn Bi) de be- 
handehng van de kieswet m 1850 werd crop gewezen dat de mogehjkheid om bi) 
volmacht te stemmen door de aanzienhjken gebruikt zou kunnen worden om hun 
stembnefje door een huisknecht te laten afgeven De middengroepen zouden dit 
voorbeeld willen volgen, maar daartoe door gebrek aan huispersoneel met m staat 
zijn Het gevolg zou zijn dat ze thuis zouden bhjven. Zo zou het vervullen van de 
burgerphcht aan sociaal conformisme tenonder gaan Stemmen bij volmacht werd 
daarom verboden De kiezer moest persoonhjk zijn stembnefje op een pubheke 
plaats m de stembus werpen 1

Niet ledereen maakte zich veel illusies omtrent de onafhankehjkheid van de kie
zer Al m 1848 gaf het liberaal getmte blad De Stembus kiezers die bang waren dat 
hun handschnft herkend zou worden, de raad om hun stembiljet door een ander 
te laten mvullen.2 Het ‘geheim der stemming’ werd vooral door de mmderheden 
gewaardeerd Zo klaagde Kuyper regelmatig over de mvloed die conservatieve 
grootgrondbezitters op de kiezers zouden uitoefenen Volgens de antirevolutio
naire voorman was vooral zijn achterban van ‘kleme luyden’ daarvoor vatbaar3

In de eerste helft van de jaren 1870 begonnen vooral onder de hberalen de op- 
vattmgen over de plaats van de kiezer te veranderen In toenemende mate ver- 
schenen m betwiste distncten advertenties waarm de aanbevelmgen voor de hbe
rale kandidaten door zoveel mogelijk kiesgerechtigden waren ondertekend Dat 
toonde met alleen de kracht van de hberale bewegmg, maar zou ook de twijfelaars 
kunnen overhalen Sommige advertenties en pamfletten telden honderden namen. 
Hiermee leek het summum van onafhankehjkheid en zelfstandigheid bereikt te 
zijn Het geheim der stemming had bhjkbaar zijn noodzaak overleefd

De openbaarheid van de jaren 1870 en 1880 was echter geen uitmg van onafhan
kehjkheid en zelfstandigheid, maar van partijkeuze. De zelfbewuste en onafhan- 
kehjke kiezer koos juist openhjk partij Hij schaarde zich onvoorwaardehjk ach- 
ter een vaandel. Kandidaten, kranten en kiesveremgmgen deden m toenemende 
mate een beroep op gevoelens van loyahteit van de kiezer en op zijn besef tot een

1 Maas Geesteranus, De kieswet, 37, Verslag der handelmgen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
gedurende de zitting van 1849-1850, 23 (12-6-1850)
2 De Stembus 17-11-1848
3 De Standaard 25-4-1879
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Een onafhankclijk kiezer was het ideaal van de liberaal van 1848 Alleen een zelf- 
standig kiezer kon zich door het landsbelang laten leiden. Matenele en geestelijke 
onafhankelijkheid kon de wetgever met garanderen, maar de census waarborgde 
in de liberale gedachtegang in leder geval een zeker minimum aan zelfstandigheid

Vervullmg van de burgerplicht moest zoveel mogelijk openbaar zpn Bi] de be- 
handelmg van de kieswet in 1850 werd crop gewezen dat de mogelijkheid om bp 
volmacht te stemmen door de aanzienlpken gebruikt zou kunnen worden om hun 
stembnefje door een huisknecht te laten afgeven. De middengroepen zouden dit 
voorbeeld willen volgen, maar daartoe door gebrek aan huispersoneel met in staat 
zijn Het gevolg zou zijn dat ze thuis zouden blijven. Zo zou het vervullen van de 
burgerplicht aan sociaal conformisme tenonder gaan Stemmen bp volmacht werd 
daarom verboden. De kiezer moest persoonlpk zpn stembnefje op een pubheke 
plaats in de stembus werpen.1

Niet ledereen maakte zich veel illusies omtrent de onafhankelijkheid van de kie
zer A1 in 1848 gaf het liberaal getmte blad De Stembus kiezers die bang waren dat 
hun handschnft herkend zou worden, de raad om hun stembiljet door een ander 
te laten mvullen.2 Het ‘geheim der stemming’ werd vooral door de minderheden 
gewaardeerd Zo klaagde Kuyper regelmatig over de invloed die conservatieve 
grootgrondbezitters op de kiezers zouden uitoefenen. Volgens de antirevolutio- 
naire voorman was vooral zpn achterban van ‘kleine luyden’ daarvoor vatbaar3

In de eerste helft van de jaren 1870 begonnen vooral onder de hberalen de op- 
vattmgen over de plaats van de kiezer te veranderen In toenemende mate ver- 
schenen in betwiste distncten advertenties waann de aanbevehngen voor de hbe- 
rale kandidaten door zoveel mogelpk kiesgerechtigden waren ondertekend Dat 
toonde met alleen de kracht van de liberale bewegmg, maar zou ook de twpfelaars 
kunnen overhalen Sommige advertenties en pamfletten telden honderden namen 
Hiermee leek het summum van onafhankelijkheid en zelfstandigheid bereikt te 
zpn Het geheim der stemming had blpkbaar zpn noodzaak overleefd

De openbaarheid van de jaren 1870 en 1880 was echter geen uiting van onafhan- 
kelpkheid en zelfstandigheid, maar van partpkeuze. De zelfbewuste en onafhan- 
kelpke kiezer koos juist openlpk partp. Hp schaarde zich onvoorwaardelpk ach- 
ter een vaandel. Kandidaten, kranten en kiesveremgmgen deden m toenemende 
mate een beroep op gevoelens van loyahteit van de kiezer en op zpn besef tot een

1 Maas Geesteranus, De kieswet, 37, Verslag der handehngen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
gedurende de zittmg van 1849-1850,23 (12-6-1850)
2 De Stemhu.sl7-\\-\%48>
3 De Standaard 25-4-1879
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groep te behoren. Wie met voor windhaan uitgemaakt wilde worden, stond pal 
achter zijn begmselen en kwam daar ook rond voor uit.4

De veranderde bonding ten opzichte van de kiezer markeerde een belangnjke 
wijziging in de manier waarop met politick werd omgegaan Politiek werd van een 
beschaafde uitwisseling van argumenten tot een getuigen van eigen waarden Niet 
bet bberale debat, maar bet vormen, benadrukken en opnieuw bevestigen van de 
loyabteit aan de eigen groep kwam voorop te staan.5

Tussen deze nieuwe vormen van politick en de opkomst van meuwe pobtieke be- 
wegingen als die der antirevolutionairen bestond een dtndebjke relatie. Het waren 
namebjk vooral de vertegenwoordigers van deze bewegingen, zoals Kuyper, die de 
nieuwe stijl zouden hanteren Door op deze wijze te breken met de gangbare op- 
vatting en stijl van politick was het voor hen mogebjk een plaats bmnen het pob
tieke bestel te veroveren 6 Toch moeten we ervoor waken om deze nieuwe vormen 
van politick al te snel aan de opkomst van nieuwe parti) en te koppelen Immers, al 
aan het emde van de jaren 1860 werd in de electorale stnjd tussen hberalen en con- 
servatieven een beroep gedaan op identiteitsbesef en loyabteit van de kiezers

Een mteressante kwestie betreft de vraag onder welke omstandigheden de nieu
we vormen van politick, waarvan loyabteit, identiteitsbesef en chansmatisch lei- 
derschap de belangnjkste mgredienten vormden, werkzaam konden zi)n Hier 
speelde het distnctenstelsel een belangnjke rol Een pobtieke stijl gebaseerd op 
stnjd, partijkeuze en partijgangers kon moeibjk floreren m distncten die door een 
pobtieke strommg overheerst werden Vanaf 1875 concentreerde de electorale 
stnjd zich in het beperkt aantal distncten waar de partijen aan elkaar gewaagd wa
ren Daar waren de nieuwe vormen van politick effectief, terwijl in andere streken 
de oude vormen bleven voortbestaan. l lierdoor deed zich de opmerkebjke ont- 
wikkebng voor dat, terwijl veel kiezers zich steeds meer op nationale tegenstellm- 
gen gmgen onenteren, de pobtieke cultuur in de verschillende delen van Neder
land uiteen gmgen lopen Elet is dus zaak om behalve voor de meuwe vormen van 
politick ook oog te bbjven te houden voor de oude vormen Het belang hiervan 
kan getoond worden aan de hand van de twee nieuwe pobtieke strommgen die m 
de jaren 1870 vorm kregen de kathobeken en de antirevolutionairen

1 Katholieken en politiek

Een directe relatie tussen kathobcisme en politick was met altijd vanzelfsprekend 
geweest Pas na het verschijnen van de encycbek Quanta Cura en de Syllabus Er- 
rorum aan het emd van 1864 en het onderwijsmandement van 1868 zou dat ver- 
anderen Met deze documenten m de hand konden conservatieve kathobeken het 
mvullen van het stembiljet als een toets van geloofstrouw voorstellen Hierdoor 
ontstond er een direct en dwmgend verband tussen geloof en politick Daarbij was

4 Ron de Jong, ‘Katholieken en verkiezmgen, 1850-1900 Oude en nieuwe vormen van politick’, Gromek 
30(1997) 433-442
5 De Haan en Te Velde, ‘Vormen van politiek’, 179-185
6 Ibidem, 181
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de ideologische ondersteunmg door de bisschoppen doorslaggevend Alleen zij 
bezaten immers de autonteit om van bet stembnefje een geloofszaak te kunnen 
maken Yoor de katholieke kiezers was bet na 1868 snel duidcbjk wat van een goed 
kathobek verwacht werd

Yoor de katholieke afgevaardigden was dat minder vanzelfsprekend Lange tijd 
was bet geen uitgemaakte zaak wat Gods wil in de politick eigenbjk mhield De 
grenzen waren vaag, maar toen bpvoorbeeld in 1870 bet Bossche klenkale kamer- 
bd FJ E van Zinnicq Bergmann voor de afschaffing van de doodstraf stemde, nep 
dat toch ergerms op.7 Zelfs op onderwijsgebied gedroegen de katholieke kamerle- 
den zich met altijd naar de jmste begmselen De Tilburgse afgevaardigde jhr 
J B A J M. Verheyen bet zich zelfs regelmatig positief mt over de openbare school 
Dat was met zo vreemd, want hij was provmciaal mspecteur van bet openbaar la
ger onderwijs m Noord-Brabant dat bp als kamerbd geacht werd te bestnjden 8

Indien bet rond 1870 bbjkbaar al moeibjk was om op terremen als doodstraf en 
onderwijs tot een duidebjk kathobek standpunt te komen, hoe onbestemd moet 
de relatie tussen kathobcisme en pobtiek dan met in de twee decennia daarvoor 
zijn geweest Gebrek aan interesse voor de politick was er van bisschoppebjke zij- 
de met Zeker met waar bet zaken als armenzorg en onderwijs betrof Soms pro- 
beerden de bisschoppen de bonding van de katholieke kamerleden te bemvloeden 
door met hen, direct of indirect, te overleggen Zo poogden zij in de jaren direct 
na de Apnlbewegmg de katholieke kamerleden onafbankebjker van Thorbecke te 
laten optreden en bovendien meer eenheid te laten betrachten Het was een dis
creet optreden van het episcopaat waarbij geen morele druk werd uitgeoefend 9

De katholieke kamerleden vormden m de jaren 1850 en 1860 alleen bij kwesties 
die de vnjheid van godsdienst raakten, zoals het herstel van de hierarchic, een een
heid. Over de onderwijswet van 1857 stemden ze verdeeld Van de vijftien katho
lieke kamerleden stemden er zes voor de wet en zes tegen. Deze verdeeldheid 
heeft historici als J.C Boogman en J A. Bornewasser ertoe gebracht zich af te vra- 
gen of het zmvol is om in de jaren 1860 over kathoheken als pohtieke strommg te 
spreken 10 Wanneer politick tot de Tweede Kamer wordt beperkt, valt er veel te 
zeggen voor een negatief antwoord op deze vraag, maar daarbuiten lag dat anders 
Voor veel protestanten vormden de kathoheken een partij De kathoheken zelf 
bleken bij verkiezmgen wel degehjk een kathobek identiteitsbesef te bezitten Of

7 Brief 18-1-1870 of 18-6-1870 J B van Son aan G P Wilmer, Rijksarchief in Noord-Holland (RAH), Ar- 
chiefbisdom Haarlem (ABH) inv nr 1681
8 Brief 24-5-1869 neef aan J B van Son, ABDB, PvS, doos 1 Map verkiezmgen, C J M Brok, De verhouding 
openhaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw (Tilburg 1964) 158
9 Beekelaar, Rond grondwetsherzienmg, 111,120, brief 10-1-1852 J Zwijsen aan Van Nispen van Sevenaer, 
RAG, ANS, inv nr 2460, brief 22-12-1853 FJ van Vree aan J Zwijsen, RAU, Archief aartsbisdom Utrecht 
(AAU) mv nr 99 Van Vree was van menmg dat de kathoheken de hberalen moeten loslaten, zich onafhanke- 
hjk moesten opstellen en geen systematische oppositie tegen het kabmet-Van Hall moesten voeren Over deze 
onderwerpen heeft hij met enkele kamerleden overlegd In de eerste zes maanden van 1854 overlegde hoofd- 
redacteur J Smits van De Tijd met onder anderen Dommer van Poldersveldt, Jespers en Meeussen over deze 
zaak brief 25-1-1854 J A Smits aan Van Nispen van Sevenaer, RAG, ANS, mv nr 2420, brief 31-4-1854 J A 
Smits aan J Zwijsen, RAU, AAU, mv nr 130
10 J C Boogman, ‘De Bntse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegenwoordiging (in I860)5, 
Bijdragen en mededehngen van het Histonsch Genootschap 71(1957) 186-211, aldaar 193, J A Bornewasser, 
‘De kathoheken en het ontstaan van hun pohtieke partijorgamsatie5 (1968), in VW188-208, aldaar 194
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in de politick over katholieken gesproken kan worden, hangt af van het aspect dat 
bekeken wordt. Voor een evenwichtige beoordeling van de relatie tussen katho
lieken en politick moeten daarom de volgende punten in bun onderlinge samen- 
hang bezien worden clems, Tweede Kamer, verkiezingen en kiezers, identiteits- 
besef en de geografische verdeling van de katholieke bevolking.

2 Katholieken in de meerderheid

Ten zuiden van de grote rivieren vormden de katholieken een meerderheid. Ten 
noorden ervan vormden ze bijna overal een minderheid. De Noord-Nederlandse 
katholieken werden direct geconfronteerd met achterstelhng en protestantse 
neerbuigendheid In het Zuiden waren die minder opvallend Zeker op politick 
gebied was daar de grote katholieke meerderheid onder de kiezers doorslagge- 
vend Deze overmacht werd nog versterkt door een mdehng van de kiesdistncten 
die de provmciegrenzen van Noord-Brabant zoveel mogehjk volgde.

De rehgieuze homogemteit van de Brabantse distncten gaf ruim baan aan 
standspohtiek. Hierdoor is het de vraag of de verkiezmgsmtslagen ons veel kun- 
nen vertellen over de pohtieke opvattmgen onder het electoraat. Een afgevaardig- 
de die door standspohtiek in de Kamer was gekozen, kon zich daar bmnen zeke- 
re grenzen als hberaal of conservatief profileren zonder dat de kiezers zich daar 
om bekommerden. Het is dan ook met toevalhg dat juist in Noord-Brabant met 
regelmaat zowel een conservatief als een hberaal voor hetzelfde district zittmg 
hadden Een enkel voorbeeld kan dit verduidehjken

Nadat het kabmet-Thorbecke door de Apnlbewegmg ten val was gekomen, 
werd de Tweede Kamer door het meuwe kabmet ontbonden Het was gezien de 
opwinding te voorzien dat de hberale leider vermocdehjk in geen enkel protestants 
kiesdistnct gekozen zou worden. De Bredase afgevaardigde Storm had daarom het 
plan opgevat om Thorbecke m verschillende Brabantse distncten te laten kiezen 
Hiertoe behoorde ook Den Bosch, zodat en passant de conservatieve afgevaar
digde AJ L Luyben gewipt zou kunnen worden 11

Storms plan leek te stranden op Thorbeckes weigermg om voor het ‘kerkelpke’ 
Den Bosch zittmg te willen nemen, maar de Bossche kiesveremgmg ‘Vnjheid, 
Openbaarheid en Orde’ besloot de afgetreden minister toch kandidaat te stellen 12 
De verkiezingen verhepen voor de hberalen teleurstellend. Thorbecke werd met 
gekozen, maar Luyben wel Een nadere beschouwmg van de uitslag laat zien dat 
dit met betekende dat m Den Bosch het conservatisme over het hberahsme had ge- 
zegevierd

Omdat beide kamerleden moesten aftreden, hadden de Bossche kiezers op hun 
stembiljet twee namen mogen mvullen. De vier personen met de meeste stemmen

11 Brief 8-5-1853 L D Storm aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 63, brief 7-5-1853 Thorbecke aan L D 
Storm, ARA, AT, mv nr 93
12 Brief 9-5-1853 Thorbecke aan L D Storm, Gemeentearchief Breda, Archief L D Storm, mv nr 24, Brief 
7-5-1853 Thorbecke aan L D Storm, ARA, AT, mv nr 93, brief 14-5-1853 kiesveremgmg Vnjheid, Open
baarheid en Orde aan Thorbecke, ARA, AT, mv nr 63
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waren J L A Luyben 1150, J H H de Poorter 987, Thorbecke 946 en E.J H Bor- 
ret 598 13 Luyben enBorret stonden als conservatief bekend en De Poorter en Thor
becke als liberaal. Afgaande op de uitslag lijkt het er op het eerste gezicht op dat een 
grote groep kiezers consequent De Poorter en Thorbecke op het stembiljet had m- 
gevuld Het aantal stemmen van de twee conservatieven hep echter sterk uxteen Waar- 
schijnlqk hadden nogal wat kiezers efen stem aan Luyben gegeven en een stem aan 
De Poorter of Thorbecke In het laatste geval dus een stem aan het vooraanstaande 
aftredende kamerhd en een stem aan de hberale leider die het herstel der hierarchic 
met zqn val had moeten bekopen Voor de Bossche kiezers golden vermoedelqk an- 
dere overwegmgen dan de keuze tussen liberaal of conservatief.

Het grote belang van standspolitiek had tot gevolg dat de meeste afgevaardigden 
zich met als behartigers van een enkel belang zagen, zoals bqvoorbeeld van het ka- 
thohcisme, maar van het algemeen belang of het distnctsbelang. In beide gevallen 
was het kathoheke geloof daar een belangrqk onderdeel van, maar ook met meer 
dan dat. Ook de houdmg van de Brabantse bisschoppen droeg hier aan bij Zq wil- 
den hun mvloed en morele autoriteit met voor pohtieke doelemden aanwenden 
uit bezorgdheid voor de eenheid van de gemeenschap Was voor de vertegen- 
woordigers van standspolitiek de lokale eenheid van groot belang, voor de bis
schoppen was de eenheid van de kathoheke gemeenschap van even groot belang 

Ook Van Son toonde zich steeds bezorgd over mogelqke verdeeldheid bmnen de 
kathoheke gemeenschap Emd 1848 weigerde hq zich aan te sluiten bi] een op te 
nchten kathoheke associatie, omdat deze tot een sphtsmg tussen ‘strenge en hbe
rale’ kathoheken zou kunnen leiden 14 In 1853 prees hq de wqsheid van de bis
schoppen om hun onderhonge clerus buiten de verkiezmgen te houden. Klenkale 
mmengmg zou leiden tot een scheming tussen hberalen en orthodoxen Belgie was 
voor Van Son het schrikbeeld, omdat daar naar zqn menmg een dergelqke scheu- 
rmg al had plaatsgevonden.15 In jum 1864 sprak Van Son opmeuw zqn bezorgdheid 
over een dreigende sphtsmg uit Aan de Haarlemse bisschop G P Wilmer schreef 
hq dat hq hoopte dat lets dergelqks m Nederland nooit zou gebeuren 16 

Het is opmerkelqk dat juist Van Son, die jarenlang had gepoogd polarisermg bm
nen de kathoheke gemeenschap te vermqden, aan het emde van de jaren 1860 zelf 
leidmg zou geven aan de sphtsmg tussen hberalen en klenkalen Daarbq schuwde 
hq hand- en spandiensten van de geestelqkheid met Bmnen enkele jaren had zqn kies- 
verenigmg m Noord-Brabant door de hulp van de clerus de touwtjes m handen 

De koerswqzigmg van Van Son is kenmerkend voor de gewqzigde verhoudmg 
tussen geloof en pohtiek. De bisschoppen wendden nu hun geestelqk gezag en 
hun mvloed aan om de conservatieve kathoheken aan hun verkiezmgssuccessen te 
helpen In plaats van alleen door het overreden van kathoheke kamerleden werd 
de pohtiek nu ook via de kiezers bemvloed. De bisschoppen keerden zich naar de 
kiezers en deze wending betekende een openlqk partq kiezen

13 Verder nog enkele protestantse kandidaten met enkele tientallen stemmen
14 Rond grondwetsherziening, 109
15 HAG Hens, ‘Bneven van Mr T B van Son aan Mer T Zwiisen in 1853’ Bossche Bijdragen 22(1953- 
1955) 16-68, brief 3-5-1853
16 Brief 17-6-1864 J B van Son aan G P Wilmer, RAH, ABH, mv nr 1681
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De correspondentie tussen de bisschoppen mt 1869 wijst uit dat cr bij de ver- 
kiezingen in dat jaar meet op bet spel stond dan alleen een paar zetels Zo schreef 
Zwijsen aan Wilmer “Welk een beweging in den verkiezmgsstnjd! Ik mag zeggen 
dat ik mmmer bier zulke eclatanten demonstratie ten voordeele van den gods- 
dienst heb ondervonden Nimmer is zoo een groot getal kiezers opgekomen en 
nooit zijn de kathobjke kandidaten met zulke groote meerderheid van stemmen 
gekozen.”17 Zijn Bredase collega Van Genk febciteerde bp met de overwmnmg “’t 
Diocees van Breda heeft in de verkiezmgszaak eene schitterende overwmnmg be- 
haald ”18 Zwijsen lette vooral op de overwmnmg, de meer pessimistisch mgestelde 
Van Son op de stemmen die de bberalen hadden behaald Hij schreef aan Wilmer 
dat de gevreesde spbtsmg tussen bberalen en klenkalen werkelpkheid was gewor- 
den De wpze waarop bet kathobcisme tijdens de verkiezmgen m Breda was ver- 
guisd, betreurde hi) zeer.19

Van Sons pessmusme was met gerechtvaardigd Na elke verkiezmg daalde bet 
aantal stemmen op de met-klenkale kandidaten, totdat zi) bet opgaven en er geen 
tegenkandidaten meer werden gesteld Het appel dat de bisschoppen op de ge- 
loofstrouw van de kiezers hadden uitgebracbt, bleek succesvol te zijn Het verrui- 
len van een positie boven de parti) en, als vertegenwoordiger van de hele kathobe- 
ke gemeenscbap, voor steun aan een parti) was boven verwachtmg geslaagd Het 
bleek immers dat kathobeke parti) en kathobeke gemeenscbap uitemdelpk gro- 
tendeels samenvielen.

3 Biss chop Paredis

Een opmerkebjk gebeurtems die de gewijzigde relatie tussen clems en kathobeke 
gemeenscbap na het onderwijsmandement scherp doet uitkomen, speelde zich m 
Limburg af tijdens de verkiezmgen van 1869 Terwijl in Noord-Brabant na de uit- 
vaardigmg van het onderwijsmandement geen enkele afgevaardigde meer werd 
gekozen die zich met tegen het bberabsme had verklaard, werden in de Limburg- 
se kiesdistricten Maastricht en Roermond bberaal georienteerde kandidaten geko
zen In Maastricht had het aftredende kamerbd jhr PT van der Maesen de Som- 
breff zelfs geen tegenkandidaat, terwijl m Roermond de klenkale kandidaat J H 
Arnoldts het m de herstemmmg tegen de gematigd-hberaal WH Pijls moest af- 
leggen. Deze verrassende uitslag was met het gevolg van Limburgs provmciahsme 
of van de kracht van het Limburgs bberabsme, maar van de houdmg van de Roer- 
mondse bisschop J A Paredis 20

De bisschop zag zichzelf als de vertegenwoordiger van de Limburgse kathohe- 
ke gemeenscbap De Limburgse en kathobeke gemeenscbap vielen m zijn optiek

17 Brief 12-6-1869 J Zwijsen aan G P Wilmer, RAH, ABH, inv nr 1884
18 Brief 19-6-1869 J Zwijsen aan J van Genk, BAB, mv nr 1-8
19 Brief 15-6-1869 J B van Son aan G P Wilmer, RAH, ABH, mv nr 1681
20 Ron de Jong en Hans Verhage, ‘Episcopaat en politick Ontwikkelmgen rondom het bisschoppehjk on
derwijsmandement van 1868 in Nederland in het algemeen en in Limburg in het bijzonder’, Trajecta 
5(1996)56-70, aldaar passim
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samen Paredis stond in zijn eigen ogen boven de partijen Dit bleek bijvoorbeeld 
uit zijn bonding in november 1865 bi] bet bezoek van minister Thorbecke aan 
Roermond ter gelegenheid van de opening van de spoorlpn Venlo-Maastncht 
Het tijdstip kon bijna met ongunstiger zijn. A1 enkele jaren woedde m Limburg 
een felle antibberale agitatie die zich nchtte tegen de aangekondigde verhogmg 
van de grondbelastmg m het hertogdom Twee maanden voordat Thorbecke Lim
burg zou bezoeken, had de minister van Fmancien hiervoor een wetsontwerp bi) 
de Kamer mgediend21 De gouverneur van Limburg, Van der Does de Willebois, 
was zeer bevreesd dat Thorbecke met met serenades maar met petities zou wor- 
den ontvangen

Over de houdmg die de Roermondse bisschop bij het bezoek zou aannemen, had 
de gouverneur zijn twijfels Met betrekking tot bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs 
was er alle reden voor Paredis om zich met al te welwillend jegens Thorbecke op te 
stellen In 1864 was er m Roermond een Rijks-HBS opgencht Terwille hiervan had 
het Bisschoppehjk College voor middelbaar onderwij s de gebouwen waarm het was 
gehuisvest moeten verlaten Wehswaar was het hiervoor fmancieel gecompenseerd, 
maar de Rijks-HBS was op zijn mmst een onwelkome mededmger van het Bis- 
schoppehjk College in de met al te grote provmciestad Roermond22

Ook mzake het lager onderwijs bestonden er redenen voor Paredis om Thor
becke te mijden In juh 1865 had de bisschop een mandement gepubhceerd waar- 
m de gemengde school aangevallen werd23 Het mandement baarde nogal wat op- 
zien Het was met uit te slmten dat de bisschop zou weigeren om Thorbecke, als 
minister van Bmnenlandse Zaken verantwoordehjk voor het openbaar onderwijs, 
openhjk te ontmoeten Dat zou volgens de gouverneur uitgelegd kunnen worden 
als een pohtieke demonstratie waar de oppositie tegen de grondbelastmg gebruik 
van zou kunnen maken 24

Van der Does stelde alles m het werk om het bezoek van Thorbecke te doen sla- 
gen. Hij zorgde ervoor dat het gemeentebestuur van Roermond de bisschop offi- 
cieel uitnodigde en stuurde voor de zekerheid zelf nog een officieus bnefje Zijn 
mterventie droeg er zeker aan bij dat het bezoek een succes werd In een brief aan 
zijn vrouw schreef Thorbecke dat de autonteiten en de geestehjkheid op het per
ron hun opwachtmg hadden gemaakt Paredis zelf had hem de geestehjkheid 
voorgesteld en daarna had het gezelschap het dejeuner gebruikt Deze demonstra
tie miste zijn uitwerkmg met Zowel het Algemeen Handehblad als de gouver
neur constateerden dat vooral door de welwillendheid van Paredis de Limburgse 
agitatoren voorlopig de mond was gesnoerd25

21 Bos, ‘Agitatie in Limburg’, 83-86
22 Hans Verhage, ‘Rijks of Rooms'1 Stnjd om de HBS in het bisdom Roermond’, in Te Velde en Verhage ed 
De eenheid & de delen^ 47-50
23 Ibidem, 49, MKJ Smeets, ‘Van der Does de Willebois (1816-1892), commissans des Konmgs, 1856- 
1874’, in T H M Wieland e a ed De gouverneuYs in de hetde Limhurgen 1815-1989 (Maastricht 1989) 139- 
171, aldaar 163
24 Jaarverslagprovincie Limburg 1865, Rijksarchief in Limburg, Documentatienr 359, bneven 17-8-1865,7- 
10-1865 en 10-10-1865 Van der Does de Willebois aan Thorbecke, ARA, Bi2a, kabinet, mv nr 133, dossier 661- 
661a, brief 30-10-1865 Van der Does de Willebois aan Thorbecke, ARA, BiZa, kabinet mv nr 140, dossier 691
25 Brief 7-11-1865 Thorbecke aan zijn vrouw, ARA, AT, mv nr 10, Algemeen Handehblad 8-11-1865
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Paredis is wel omschreven als een bisschop die alles vanmt een exclusief Lim- 
burgs oogpunt beoordeelde 26 Toch moest hi] niets weten van de provincialistische 
beweging die tegen Thorbecke en de dreigende verhoging van de grondbelastmg 
te velde trok Die was hem te fel van toon, te aanmatigend, en te veel een parti], De 
wijze waarop de minister werd bestreden, kon de goedkeurmg van Paredis met 
wegdragen en zeker met de mamer waarop de gouverneur in schotschnften onder 
handen werd genomen.27 Dat zette namehjk de relatie met de overheid onder druk 
en dat kwam de bisschop met van pas. Hi) poogde namehjk, ondanks zpn pubhe- 
keh]k afkeuren van de gemengde school, via zpn mvloed op onderwpzers en ge- 
meentebesturen de kathoheke identiteit van het openbaar onderwps zoveel moge- 
h]k te bewaren en te bevorderen28 Openlpke confrontatie met het gezag, of dat nu 
m Den Haag of in Maastricht zetelde, paste daar met bp.

Paredis’ voorkeur om zich boven de parti]en op te stellen en geen parti] te kie- 
zen, viel steeds meer mt de toon De toenemende polansatie tussen klenkalen en 
hberalen stond een dergelpke bonding met meer toe. Dat werd pijnlpk duidehjk 
bp de verkiezmgen van 1869 Zpn protege, de gematigd-hberale Ppls, was mis- 
schien met ideaal, maar wel een middenman en daarom m de ogen van de bisschop 
het meest geschikt om Limburg te vertegenwoordigen Hierdoor kwam hp echter 
Ipnrecht tegenover de klenkale kandidaat Arnoldts te staan, die de steun van de 
provincialistische beweging had verworven Deze beweging had zich in de twee- 
de helft van de jaren 1860 namelpk steeds meer ontpopt als klenkaal Paredis be- 
vond zich dus in de bizarre situatie dat hp een kandidaat afwees die zich beriep op 
het onderwpsmandement waaronder de handtekenmg van de Roermondse bis
schop prpkte Bovendien had Paredis ook veel klenkalen bmten Limburg tegen 
zich in het harnas gejaagd.29 Het zal de bisschop toen wel duidelpk zpn geworden 
dat partpkeuze met meer te vermpden was. Het onderwpsmandement had de re
latie tussen clems en kathoheke gemeenschap grondig veranderd

4 Standspolitiek na 1870

De wending naar de kiezers en het appel op het kathoheke identiteitsbesef door de 
clems gaf de conservatieve kathoheken een onaantastbare positie in de kathoheke 
distncten Ook leidden zp tot een mobihsermg van stedelpke kiezers die tot dan 
toe met of nauwelpks aan verkiezmgen hadden deelgenomen Veel van deze kie
zers waren mt de middengroepen afkomstig bakkers, slagers, timmerheden en 
wmkehers In Breda waren relatief veel kiezers uit deze middengroepen hd van 
een broederschap.30 Blpkbaar voelden vooral zp zich aangesproken door het be- 
roep dat op hun kathohcisme werd gedaan

26 L J Rogier, Kathoheke herlevmg Geschiedems van kathohek Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage 1956) 
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27 Smeets, fVan der Does de Willebois’, 167-168
28 De Tone en Verliaee, ‘Episcopaat en politick’, 68-69
29 Ibidem, 64-69
30 De Jong, cEene schifting’, 137-141
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Standspolitiek nep geen hartstocht op De verdedigmg van geloof, kerk en pans 
deed dat wel en verschafte conservatieve katholieken een machtig middel tot mo- 
bdisatie Hieraan zaten ook schaduwzijden Het was bijvoorbecld met denkbeel- 
dig dat het enthousiasme een bewegmg zou creeren die zich aan de lading van 
vooraanstaande leken en bisschoppen zou onttrekken In sommige steden begon- 
nen bijvoorbecld katholieken mt de middengroepen zich te orgamseren in vereni- 
gingen die soms ook pohtieke ambities koesterden

In Breda leidde in 1872 onemgheid over de deelname aan de 300-]ange herden- 
kmg van de mname van Den Bnel tot de opnchtmg van de Kathoheke Krmg Dat 
was een societeit, die tot doel had in een tijd van kerkvervolgmg de kathoheke be- 
gmselen te verdedigen.31 De Kathoheke Knng was nauw verbonden met het ker- 
kehjk leven. Rmm de helft van de leden was hd van een broederschap De societeit 
trok zijn leden vooral mt de kiesrecht bezittende middengroepen Dat was ook de 
sociale bovenlaag van de broederschappen De Kathoheke Krmg trad ook op als 
kiesveremgmg De Bredase bisschop steunde de ambities van de middengroepen 
door als beschermheer op te treden en te verordonneren dat alle plaatsehjke gees- 
tehjken hd moesten worden Zo vond de mobihsenng van de kathoheke midden
groepen onder klenkaal toezicht plaats Ook in Den Bosch stond de plaatsehjke 
Kathoheke Krmg onder klenkaal toezicht32

Achteraf bezien was de kans dat veremgmgen als de Kathoheke Krmg zouden 
radicahseren germg. Zeker m Noord-Brabant maakte het gebrek aan begmselvas- 
te tegenstanders mobihsenng en stnjdbaarheid al snel overbodig Na een kort in
termezzo rond 1870 werd standspolitiek weer overheersend, maar no onder klen- 
kale vlag Kandidaten dienden onomwonden tegen het hberahsme als politick 
stelsel te zijn en voor het bijzonder onderwijs, maar verder bestond er veel ruim- 
te voor eigen standpunten

De overgang van een zmvere standspolitiek naar een standspolitiek onder klen- 
kale vlag is door J Th.J. van den Berg omschreven als een ontwikkehng van regio- 
naal naar levensbeschouwehjk particulansme Dat is een mteressante omschnj- 
vmg zolang daar met onder verstaan wordt dat het alleen maar oude wijn m meuwe 
zakken betrof33 Het beroep namelpk dat op het kathohek identiteitsbesef werd 
uitgebracht, leidde tot een toenemende bovenlokale onentatie. In Noord-Brabant 
zien we bijvoorbeeld een sterke stijgmg van het aantal kamerleden die noch door 
geboorte noch door woonplaats met de provmcie verbonden waren Tot 1877 was 
hoogmt een van de acht Brabantse kamerleden van buiten de provmcie afkomstig. 
In 1877 steeg dat aandeel tot twee, m 1879 tot dne en m 1880 tot vijf. Daarna was 
nog slechts een mmderheid van de afgevaardigden door woonplaats of door ge
boorte een Brabander.

31 Ibidem, 132-133
32 Ibidem, 133-141, C G M Verhoeckx, Vereemgmg De Kathoheke Krmg Onmtgegeven doctoraalscnptie 
Kathoheke Umversiteit Nijmegen (Ravenstein 1986)
33 Van den Berg, De toegang tot het Btnnenhof 82 Het is ondmdehjk wat Van den Berg precies bedoelt 
Enerzijds stelt hij dat het lokaal en regionaal particulansme m het kathoheke Zmden tot ver in de jaren 1890 
domineerde (27), terwijl hi) anderzijds het hoge aantal met-Brabantse kamerleden vanaf 1880 verklaart door te 
verwijzen naar de pohtieke modernisermg in kathoheke krmg (87)
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De Limburgse kiesdistricten waren veel minder toegankelxjk voor kandidaten 
van bmten de provmcie Bijna alle kamerleden waren geboren en getogen Lim- 
burgers De enkelmg die met in bet hertogdom was geboren, woonde en werkte er 
al mmimaal enkele jaren voordat hi) gekozen werd De emge echte buitenstaander 
was Thorbecke die tussen 1853 en 1856 voor Maastricht zittmg had 

Tussen Limburg en Noord-Brabant ontstond vanaf het emde van de jaren 1870 
een duidehjk verschil in herkomst van de kamerleden Ongetwijfeld hmg deze 
ontwikkehng samen met de beslotenheid van het Limburgse pohtieke leven en de 
gennge culturele en pohtieke mtegratie van de Limburgse samenlevmg m de Ne- 
derlandse Toch was m de jaren 1870 de mtegratie van Limburg duidehjk voortge- 
schreden De provmciahstische bewegmg van de jaren 1850 en vroege jaren 1860 
had zich aan het emde van de jaren 1860 als klenkaal ontpopt. Hiermee hadden 
haar aanhangers hun exclusief Limburgse mvalshoek verlaten De Limburgse kle- 
nkalen konden in de jaren 1870 de pohtieke macht gnjpen nadat ze zich volgens 
de nationale scheidshjnen hadden georgamseerd

5 Katholieken in de minderheid

Ten noorden van de grote nvieren leefden de katholieken in het algemeen als min
derheid tussen protestanten In sommige gemeenten vormden ze een meerder- 
heid, maar dat was eerder uitzondermg dan regel en zeker m grotere geografische 
eenheden als kiesdistricten verkeerden de katholieken meestal m een mmder- 
heidspositie.

In de eerste decennia na 1848 bestonden er wemig kathoheke kiesveremgmgen 
of kranten die een platform hadden kunnen vormen waar de lokale gemeenschap- 
pen elkaar hadden kunnen ontmoeten Het bhkveld van de meeste gemeenschap- 
pen reikte, volgens Peter Raedts, met verder dan de kerk en de pastoor34 Hun lo
kale gebondenheid was sterker dan hun bovenlokaal kathohek identiteitsbesef, 
schnjft J Bosmans 35 Misschien reikte de mentale horizon van de meeste kathohe
ke gemeenschappen door de bank genomen mderdaad met veel verder dan de ge- 
meentegrenzen, maar voor de kathoheke kiesgerechtigden mag dat betwijfeld 
worden Zij behoorden tot de middengroepen of de hogere sociale lagen Yooral 
voor de laatsten mag een ruimere onentatie verondersteld worden De verkiezm- 
gen in het kiesdistnct Delft heten bijvoorbeeld zien dat er onder de kathoheke 
kiezers sprake was van een bovenlokaal identiteitsbesef dat tot uitdrukkmg kwam 
in stemgedrag en opkomst

Ook bij gemeenteraadsverkiezmgen was het kathoheke identiteitsbesef aanwijs- 
baar De lokale studies die de laatste jaren zijn verschenen, laten daar wemig twij- 
fel over bestaan In veel gemeenten waar de katholieken een minderheid vormden,

34 Peter Raedts, ‘Tussen Rome en Den Haag de mtegratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat’, 
in Te Velde en Verhage ed De eenheid en de delen 29-44, aldaar 31-33,36
35 J Bosmans, ‘Het onbehaaglijke vaderland De kathoheke staatkunde en de Staat der Nederlanden m de
negentiende en twintigste eeuw’, BMGN 108(1993) 417-430, aldaar 425 Bosmans acht dit typerend voor de si-
tuatie tot ver in de negentiende eeuw
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namen ze of nauwehjks aan de verkiezmgen deel of brachten ze alleen een stem uit 
voor een zogenaamde ‘kathoheke’ zetel36 Het identiteitsbesef mtte zich wehs- 
waar op wemig m het oog lopende wijze, maar dat steeds terugkerende patroon 
wijst op een gemeenschappehjke trek dat de lokale grenzen oversteeg Immers, bij 
een sterke lokale onentatie zou jmst uiteenlopend politick gedrag verwacht mo- 
gen worden

Het sterke identiteitsbesef maakt het wemig waarschijnhjk dat de kathoheke 
kiezers ooit op meer dan margmale wijze tot een niet-kathoheke pohtieke stro- 
mmg als het hberahsme of het conservatisme hebben behoord Zo zal het befaam- 
de Papo-Thorbeckianisme - de ondersteunmg van de hberalen door sympathise- 
rende katholieken rond 1848 - mhoudehjk wemig om het hjf hebben gehad Dat 
dit m Delft zo was, is bij de besprekmg van de verkiezmgen m dit kiesdistnct m 
hoofdstuk vijf al opgemerkt Daar stemden de kathoheke kiezers hooguit op de 
hberale kandidaten om antikathoheke kandidaten buiten de Kamer te houden 
Nadat ondersteunmg van het hberahsme m 1848 de weg had gebaand voor de vnj- 
heid van onderwijs en het herstel van de bisschoppehjke hierarchic, verloren veel 
katholieken hun mteresse voor hberahsme, politick en verkiezmgen De lage op
komst onder de Delftse katholieken tussen de Apnlbewegmg van 1853 en de 
kamerontbmdmg van 1866 laat zien dat het kathoheke electoraat noch hberaal 
noch conservatief gezmd was De katholieken hidden zich vooral afzijdig Dat 
wijst enerzijds op een sterk identiteitsbesef en anderzijds op een gennge mate van 
mtegratie m de pohtieke gemeenschap

Ook benoorden de grote nvieren had de pohtieke stnjd die eind jaren 1860 los- 
barstte haar weerslag op het politick gedrag van de katholieken Van een afzijdige 
minderheid werden zij een stnjdbare groepermg die met grote discipline ter stem- 
bus trok Ook bij de Noord-Nederlandse katholieken bleek het appd dat door de 
klenkalen op hun identiteitsbesef werd gedaan een doorslaand succes Anders dan 
m Noord-Brabant en Limburg was dit geen tijdehjk fenomeen In veel distncten 
moesten de kiezers steeds opmeuw gemobihseerd worden om de hberale kandi
daten te bestnjden

De polansatie nam ook toe door het rumoer rond de viermg van de slag bij Hei- 
hgerlee m 1868 en bij de herdenkmg van de mname van Den Bnel m 1872 Er ont
stond een felle polemiek die draaide om de plaats van de katholieken m de Neder
landse natie Dat de katholieken steeds openhjker hun loyahteit jegens de paus be- 
leden, deed bij veel protestanten de vraag njzen of die houdmg wel veremgbaar 
was met trouw aan het vaderland. De proclamatie van de pausehjke onfeilbaarheid 
m 1870 en het relatief grote aantal Nederlandse katholieken die als vnjwilhger m 
het pausehjk leger dienden, deed deze twijfel verder toenemen 37

De pennenstnjd rond de herdenkmgen werd door mtellectuelen gevoerd, maar 
zij had effecten buiten die krmg In verschillende plaatsen gaven de viermgen m

36 Bijvoorbeeld Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hacheh]k fatsoen Families, standen en kerken 
te Hoom in het midden van de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 361-364, Ron de Jong, ‘Politick op lokaal 
niveau ’ Te verschijnen
37 Bornewasser, ‘De Nederlandse katholleken,, 586-594 Zie voor de ultramontaanse kwestie en de reacties 
in Nederland De Conmck, Een les mt Prmsen
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namen ze of nauwelijks aan de verkiezmgen deel of brachten ze alleen een stem uit 
voor een zogenaamde ‘katholieke’ zetel36 Het identiteitsbesef mtte zich welis- 
waar op weimg in het oog lopende wpze, maar dat steeds terugkerende patroon 
wpst op een gemeenschappelijke trek dat de lokale grenzen oversteeg Immers, bij 
een sterke lokale onentatie zou juist uiteenlopend politick gedrag verwacht mo- 
gen worden

Het sterke identiteitsbesef maakt het weimg waarschpnhjk dat de kathoheke 
kiezers ooit op meer dan margmale wijze tot een met-kathoheke pohtieke stro- 
mmg als het hberahsme of het conservatisme hebben behoord Zo zal het befaam- 
de Papo-Thorbeckiamsme - de ondersteumng van de hberalen door sympathise- 
rende kathoheken rond 1848 - mhoudelijk weimg om het hjf hebben gehad. Dat 
dit m Delft zo was, is bp de besprekmg van de verkiezmgen in dit kiesdistnct m 
hoofdstuk vijf al opgemerkt Daar stemden de kathoheke kiezers hooguit op de 
hberale kandidaten om antikathoheke kandidaten bmten de Kamer te houden 
Nadat ondersteunmg van het hberahsme m 1848 de weg had gebaand voor de vrp- 
heid van onderwijs en het herstel van de bisschoppelpke hierarchie, verloren veel 
kathoheken hun mteresse voor hberahsme, politick en verkiezmgen De lage op- 
komst onder de Delftse kathoheken tussen de Apnlbewegmg van 1853 en de 
kamerontbmdmg van 1866 laat zien dat het kathoheke electoraat noch hberaal 
noch conservatief gezmd was De kathoheken hidden zich vooral afzpdig Dat 
wijst enerzpds op een sterk identiteitsbesef en anderzpds op een germge mate van 
mtegratie m de pohtieke gemeenschap

Ook benoorden de grote nvieren had de pohtieke strpd die emd jaren 1860 los- 
barstte haar weerslag op het politick gedrag van de kathoheken Van een afzpdige 
mmderheid werden zij een stnjdbare groepermg die met grote discipline ter stem- 
bus trok Ook bp de Noord-Nederlandse kathoheken bleek het appel dat door de 
klenkalen op hun identiteitsbesef werd gedaan een doorslaand succes Anders dan 
m Noord-Brabant en Limburg was dit geen tpdehjk fenomeen In veel distncten 
moesten de kiezers steeds opmeuw gemobihseerd worden om de hberale kandi
daten te bestrpden

De polansatie nam ook toe door het rumoer rond de viermg van de slag bi] Hei- 
hgerlee m 1868 en bp de herdenkmg van de mname van Den Bnel m 1872 Er ont- 
stond een felle polemiek die draaide om de plaats van de kathoheken m de Neder- 
landse natie Dat de kathoheken steeds openlpker hun loyahteit jegens de pans be- 
leden, deed bp veel protestanten de vraag rpzen of die houdmg wel veremgbaar 
was met trouw aan het vaderland De proclamatie van de pauselpke onfeilbaarheid 
m 1870 en het relatief grote aantal Nederlandse kathoheken die als vrpwilhger m 
het pauselpk leger dienden, deed deze twpfel verder toenemen37

De pennenstrpd rond de herdenkmgen werd door mtellectuelen gevoerd, maar 
zp had effecten bmten die krmg In verschillende plaatsen gaven de viermgen m

36 Bijvoorbeeld ]os'Lten&trs,Benauwdeverdraagzaamheid,hacheh]kfatsoen Families, standenenkerken 
te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 361-364, Ron de Jong, ‘Politick op lokaal 
niveau ’ Te verschijnen
37 Bornewasser, ‘De Nederlandse kathoheken’, 586-594 Zie voor de ultramontaanse kwestie en de reacties 
in Nederland De Conmck, Een les mt Prmsen



144 VII De wending naar de kiezer

1872 bijvoorbeeld aanleidmg tot ongeregeldheden en relletjes In Naaldwijk ble- 
ken de katholieken opmerkelxjk strijdlustiger dat hun pastoor, die de gemoederen 
zoveel mogelpk probeerde te sussen De confrontatie werd voortgezet bij de ver- 
kiezmgen voor de gemeenteraad Bmnen enkele jaren ontstond in dit dorp een 
scherp afgebakend electoraal blok van katholieken. Een mobilisatiemiddel als een 
kiesveremgmg of een krant was daarvoor met nodig 38

De Haarlemse bisschop Wilmer wilde confrontaties met de protestanten zo veel 
mogelijk mt de weg gaan. De clems mocht zich daarom met openlijk met politick 
mlaten, maar wel in besloten sfeer de katholieke kiezers goede raad geven39 Waar 
de bisschop ernstiger bezwaren tegen had, was het m zijn ogen provocerende op- 
treden van de Pms-Yereenigmg in Amsterdam De leden van deze in 1871 opge- 
nchte veremging werden aangemoedigd om zich openlijk als ultramontaan te la- 
ten kennen door het zichtbaar dragen van een krms op de borst. Dat de leden 
vooral mt de middengroepen afkomstig waren en zich bovendien ook nog met 
politick wilden bemoeien, gmg Wilmer veel te ver40 De conservatieve katholieken 
beoogden wel dat de katholieke kiezers hun afzijdigheid zouden laten varen, maar 
met dat ze eigen imtiatieven zouden ontplooien Ze dienden zich naar de traditio- 
nele lading te schikken

De mobihsermg van de katholieke kiezers verhep vlotjes Het appel op gevoe- 
lens van loyahteit jegens kerk en geloof was zeer succesvol Het is opvallend dat 
nauwehjks gebrmk werd gemaakt van moderne middelen als kranten en kiesver- 
emgingen. Openbaarheid leek te worden geschuwd Krantenadvertenties waarm 
katholieke kiezers met naam en woonplaats hun keuze bij de komende verkiezm- 
gen bekendmaakten, kwamen slechts sporadisch voor Bhjkbaar was het kathohe- 
ke identiteitsbesef zo sterk dat een beroep daarop volstond om het electoraat te 
mobihseren.

De loyahteit van de kiezers was primair gericht op kerk en geloof Pohtieke lo
yahteit was daar een afgeleide van Voor een politick leider was het bijna onmoge- 
hjk om bmnen zo’n omgeving een onafhankehjke machtsbasis op te bouwen De 
bisschoppen waren als bron van geestehjke autoriteit steeds in staat om pohtieke 
carneres op beshssende wijze te bemvloeden De pnester-pohticus Schaepman 
heeft deze macht aan den hjve ondervonden

Schaepman behoorde onmiskenbaar tot de ‘meuwe’ pohtici Hij was vung ul
tramontaan en speelde op emotionele wijze m op de gevoelens van loyahteit en op 
het identiteitsbesef van zijn geloofsgenoten Tijdgenoten gaven hoog op van zijn 
redenaarsgaven. Gisbert Brom sprak over ‘de electnseerende kracht’ van Schaep- 
mans woordenvloed.41 Hij hield regelmatig spreekbeurten en zijn vermogen om 
enthousiasme op te wekken verschafte hem populariteit en pohtieke invloed.42

38 Groot, Roomsen, 153, Frans Groot, cDe stnjd rond Alva’s bnl Papen en geuzen bij de herdenkmg van de 
inname vanDenBnel, 1572-1872’, BMGN 110(1995) 161-181
39 De Jong, ‘Conservatieven en katholieken’, 22, Frans Groot, ‘Verzuilmgstendensen in Holland, 1850- 
1925’, Holland 25(1993) 91-115, aldaar 101-102
40 De Jong, ‘Katholieken en verkiezingen’, 441
41 Gisbert Brom, Dr HJ A M Schaepman (Den Haag 1903) 30-33
42 J H J M Witlox, Schaepman als staatsman (3din , Amsterdam 1960) I, 57-58, III, 373-381
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In de jaren 1880 werd Schaepman het politick gezicht van het katholicisme 
Door zpn stnjdbaarheid, zi]n ultramontaanse opstellmg en zijn redenaarstalenten 
wist hi] een vooraanstaande plaats in de Nederlandse politick te verwerven De 
politick leider van de kathoheken zou hi] echter nooit worden Niet in de Kamer 
maar ook met daarbuiten Zpn in 1883 gepubhceerde Proeve van een Program 
werd door zi]n geloofsgenoten genegeerd Door het episcopaat werd hi] nooit on- 
dubbelzmnig gesteund Soms werd hi] zelfs tegengewerkt zoals door de Haarlem- 
se bisschop C J M Bottemanne die van menmg was dat de pohtieke leiding bi] de 
bisschoppen behoorde te hggen43

Schaepmans falen om politick leider van de Nederlandse kathoheken te worden, 
lag besloten in de onmogehjkheid om de loyahteit van de kiezers op hemzelf of op 
de door hem voorgestane parti] te nchten Zi]n pohtieke sti]l wist wel het enthou- 
siasme van de kiezers op te wekken, maar daarmee had hi] hen nog met aan zich- 
zelf gebonden Schaepmans ster begon ook pas te ri]zen toen de loyahteit van de 
kiezers al vastlag Ruim voordat hi] in 1880 zijn entree in de Kamer zou maken, 
had de clerus de loyahteit van de kiezers al aan kerk en geloof gebonden

Een andere oorzaak van Schaepmans betrekkehjke machteloosheid was dat de 
meuwe vormen van politick weinig relevant waren voor het kathoheke zuiden 
waar de meeste kathoheke kamerleden werden gekozen De kathoheken die daar 
de dienst uitmaakten, hoefden met bang te zpn dat hun posities, die vooral op 
standspohtiek gebaseerd waren, bedreigd werden Daarvoor waren de 
omstandigheden in deze homogeen kathoheke gebieden eenvoudig ongeschikt 
Ook Schaepman zelf had van de aan standspohtiek verbonden mechamsmen ge- 
brmk gemaakt door zich in 1880 als protege van de Bredase bisschop te laten kie- 
zen Zijn entree in de Kamer werd gekenmerkt door een afhankelpkheid waarvan 
hi) zich met meer zou kunnen losmaken

6 Antirevolutionairen en politiek

De omstandigheden waarm de antirevolutionairen verkeerden, waren onvergelpk- 
baar met die van de conservatieve kathoheken Zo was er geen kerk die als morele 
autoriteit kon optreden De Nederlandse Hervormde Kerk herbergde protes- 
tanten met orthodoxe en moderne opvattmgen en alle daartussen hggende schake- 
rmgen Van een exclusieve band met een pohtieke strommg was geen sprake De uit 
de Afscheidmg van 1834 voortgekomen Chnstehjke Afgescheiden Gemeenten en 
de Gereformeerde Kerk onder het Krais waren te klem van omvang om als basis 
van een pohtieke strommg te kunnen dienen Bovendien waren veel antirevolutio
nairen bmnen de hervormde kerk gebleven Pas na de Doleantie van 1886 zou een 
kerkgenootschap ontstaan dat een nauwe relatie met de ARP zou hebben Onder

43 J A Bornewasser, ‘Beraad tegen wil en dank Het Nederlandse episcopaat en de politick’, in G Acker- 
mansea ed Kerkmheraad Opstellenaangebodenaanprof dr J C PA van Laarhoven (Nijmegen 1991) 279- 
300, aldaar 281-282, J A Bornewasser, ‘Cunale appreciaties van de pnester-politicus Schaepman’, Mededehn- 
gen der Konmkhjke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd Letterkunde Nieuwe reeks 49, nr 7 
(1985) 211-248, aldaar 224-225, 229
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de naam Nederduitse Gereformeerde Kerken ontstond na de Doleantie een kerk- 
genootschap dat dmdelpk jonger was dan de ARP Voor veel kiezers was de bete- 
kenis van de ARP daarom met direct afgeleid van een kerkgenootschap. Hoewel de 
antirevolutionaire strommg steeds verbonden was met de orthodox-protestanten 
binnen en buiten de hervormde kerk, was de loyaliteit van de kiezers vooral op de 
parti] of de leider gencht

Orthodox-protestanten vormden noch in hun geloofsopvattingen noch in him 
pohtieke overtuigmgen een gesloten blok Zo bestonden er uiteenlopende opvat- 
tmgen over de relatie tussen geloof en politick Sommigen waren wars van elke 
vermengmg van die twee, terwijl anderen van menmg waren dat chnstehjke 
staatsheden door hun persoonhjk optreden en voorbeeld mvloed op de staat 
moesten mtoefenen Aan de andere kant stond Groen van Prmsterer die een meer 
georgamseerde vorm met kiesveremgmgen en een, beperkt, program voor ogen 
stond Door deze uiteenlopende opvattmgen en door het ontbreken van een legi- 
timerend kerkgenootschap ontbrak het de antirevolutionairen aan een natuurhjke 
electorale achterban Deze moest opgebouwd worden en door middel van een 
identiteitsbesef gestalte worden gegeven Het traditionele, mt de emancipatiehte- 
ratuur stammend, beeld van een ARP die een politick lethargisch orthodox volks- 
deel tot bewustzpn zou hebben gebracht, is mmiddels al grotendeels verlaten44

Voor Groen van Prmsterer bestond er geen directe relatie tussen geloof en poh- 
tiek In de politick moest wel Gods wil centraal staan en met die van de mens, 
maar wat die wil precies mhield, was met zomaar vast te stellen Groen was daar
om afkeng van een programma dat bijvoorbeeld paragrafen over fmancien of ko- 
lomen zou bevatten Niet alleen achtte hi) zich op die gebieden onbevoegd, maar 
ook vond hi] het met ]uist om daar overtuigmgen als begmselen voor te stellen Op 
deze punten was Gods wil bhjkbaar met kenbaar en was een ruime vrpheid van 
handelen gewenst45

Kuyper, aan wie Groen m het begin van de jaren 1870 de pohtieke leidmg over- 
droeg, wilde wel een algemeen programma Zpn kijk op de relatie tussen geloof en 
politick was veel beshster Hi] meende door middel van de zogenaamde gerefor
meerde begmselen tot kenms van Gods wil te kunnen komen Op basis van deze 
begmselen ontwierp Kuyper een antirevolutionair programma dat m 1879 onder 
de titel Ons Program werd gepubhceerd Het werd door de m dat jaar opgenchte 
ARP als programma aangenomen46

Doordat de antirevolutionaire ideologic via de gereformeerde begmselen Gods 
wil weergaf, kon de ARP een functie vervullen die emgszms vergehjkbaar was met 
die van een kerkgenootschap Het was voor de gelovigen namelijk gewetensphcht 
om Gods wil uit te voeren Hierdoor was het verschil tussen de antirevolutionai
re strommg ten ti]de van Groen van Prmsterer en die ten ti]de van Kuyper wezen- 
hjk Groen had buiten het onderwi]s wemig standpunten ontwikkeld die als anti-

44 Het beeld. van een orthodox volksdeel dat als Doornroosje op de pnns wachtte, is al vaker bestreden 
D Th Kmper, ‘Het Nederlandse protestantisme’ Schutte, ‘De ere Gods’, Peter van Rooden, Rehgieuze regi
mes Over godsdienst en maatschappi] in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 1996)
45 Zwart, Gods wd, 99, 105-106, Den Hartogh, Groen van Pnnster en de verkiezmgen van 1871,23-24
46 Zwart, Godswil, 103-109
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revolutionair werden gepresenteerd Antirevolutionaire politick leek toch vooral 
samen te vallen met de schoolkwestie Daardoor kon er moeih]k sprake zijn van 
een hecht aaneengesloten parti] of kamerfractie Daarvoor bood Ons Program van 
Kuyper ]uist wel een basis

7 Groen van Prinsterer en de antirevolutionairen rond 1860

Groen van Prmsterer is een van de opmerkehjkste pohtici uit de eerste ]aren na 
1848 geweest Niet door de macht die hi] bekleedde - minister is hi] nooit geweest 
en het aantal geestverwante kamerleden bleef altrjd een kleme mmderheid - maar 
door de merkwaardige mengehng van oude en meuwe opvattmgen van politick 
die hi] huldigde

Groen legde een sterke nadruk op de band die tussen kiezers en gekozenen zou 
moeten bestaan Kandidaten mochten de kiezers met m het dmster laten omtrent 
hun opvattmgen over belangnjke kwesties De kiezers op hun beurt moesten zich 
bi) hun keuze met laten leiden door lokale of provmciale belangen maar door be
gmselen Zo wees hi] m 1864 de kiesgerechtigden op hun phcht om bi] de stembus 
getuigems van hun begmselen te geven47 Dat hi] ook een pleitbezorger was van ge- 
profileerde kiesveremgmgen en staatkundige parti) en lag m het verlengde daarvan

De opvattmgen van Groen zouden antirevolutionaire partijvormmg eerder heb
ben moeten stimuleren dan remmen Toch moest hi] m 1862 constateren dat de an
tirevolutionairen als pohtieke orgamsatie onbeduidend waren Antirevolutionaire 
kranten of weekbladen bestonden met en veel kiesveremgmgen kwijnden weg 
Groen weet dat vooral aan de afkeer van politick onder degenen voor wier belan
gen hi) juist beweerde op te komen48

Groen had de hand ook m eigen boezem kunnen steken Als verpersoonhjkmg 
van de antirevolutionaire opvattmgen stond of viel de bewegmg met hem Aan het 
opzetten van een orgamsatie die drager van het antirevolutionaire gedachtegoed 
had kunnen worden, heeft hi] zich echter met gewaagd Ondanks zi]n modern 
aandoende opvattmgen over representatie bewaarde hi) steeds afstand tot de kie
zers Voorzover bekend bezocht hi] zelden lokaal mvloedrpke geestverwanten of 
kiesgerechtigden Daarvoor was Groen mtemdehjk toch te veel de standsbewuste 
patncier

Toch was Groen zeker met onbekend bi) het electoraat Het ontbreken van an
tirevolutionaire kranten of weekbladen probeerde hi) te compenseren met het 
schri)ven van talloze brochures Deze brochures waren vaak op de kiesgerechtig
den gencht Ze werden aan geestverwanten verstuurd die ze op hun beurt weer 
verder doorgaven49 In welke krmg Groens opvattmgen zo bekend raakten en hoe 
ruim die krmg was, is moeihjk m te schatten. Mogehjk kan een overzicht van de 
verkiezmgsresultaten hier meer hcht op werpen

47 Groen, Aan de kiezers (1866), I, 2-4
48 Ibidem, 4-5
49 Gerben Abma, Geloof en politick Confessionele partijvormmg in Friesland Ontstaan en eerste jaren 
(1852-1871) (Leeuwarden 1980)
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Tabel 7 1 Anttrevolutionaire mtslagen per district als percentage van het electoraat, 1850- 
1865

Zmdhorn
Groningen
Appmgedam
Assen
Leeuwarden

l%-<5% 5%-<10% 10%-<20% >20%

1 1
2 
2
3 1 2

Tot/k
0
2
2
2
6

Tot/v
5
7
8

10
13

Sneek
Dokkum
Steenwijk
Zwolle
Almelo

1
3
3

2

4 2
2 2

1
1 5 2

7
7 
4
8 
2

11
11

6
11
12

Deventer
Zutphen 2
Arnhem
Tiel 1
Amersfoort 1

2

1

2
1 3

11 11
1

5 2 9

6
10
11

7
10

Utrecht 2
Hoorn 1
Alkmaar 1
Haarlem 1
Amsterdam 4

1 1 
1

2
1 1

5 
2 
1 
3
6

9
14
10

8
14

Leiden 2
Gouda
Delft 3
Rotterdam 1
Den Haag 2

7 11
7 10
3 9
6 13
6 12

Dordrecht 3
Gonnchem 1
Middelburg 1
Goes
Zienkzee 2

1
3 2

4 
6
5 
1 
3

11
8
9
5
6

Veel antirevolutionairen telde de Tweede Kamer in de penode 1850-1865 met, 
maar onder de kandidaten waren ze minder schaars In tabel 7 1 zip de resultaten 
weergegeven van zeventien bekende antirevolutionairen50 2ij hadden een tamelijk 
grote naamsbekendheid Dat gold met voor alien in gelijke mate. De kandidaten

50 Naast Groen en Mackay zijn dat jhr HAM van As divan Wijck, M Bichon van IJsselmonde, J J L van 
der Brugghen, J van Eik, jhr P J Elout van Soeterwoude, B J L baron de Geer van Jutphaas, J W Gefken,
M A FH Hoffmann, jhr J W van Loon, W baron van Lynden, J F baron van Reede van Oudtshoorn, PH 
Saaymans Vader, J J Tedmg van Berkhout, O baron van Wassenaer van Carwijck, J PJ A graaf van Zuylen 
van Nijevelt
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die verreweg het vaakst in de mtslagen voorkwamen, waren Groen en Ae baron 
Mackay.

In de tabel is het aantal stemmen dat elke kandidaat behaalde als percentage van 
het electoraat uitgedrukt. De verkiezingen van 1853 zip buiten beschouwmg ge- 
laten, omdat antirevolutionaire kandidaten toen nogal wat stemmen van met name 
groot-protestanten ontvingen. Ook zip herstemmmgen met opgenomen.51 In de 
tabel is naast het totaal aantal kandidaten (Tot/k) ook het totaal aantal verkiezin
gen per district aangegeven (Tot/v). Verder zip alleen de protestantse distncten 
vermeld In de kathoheke distncten haalden de antirevolutionairen nu eenmaal 
nauwehjks stemmen

Uit de tabel bhjkt allereerst dat het aantal verkiezingen waar antirevolutionaire 
kandidaten in de mtslagen voorkwamen verrassend hoog te noemen is Zeker ge- 
zien het gebrek aan orgamsatie en het genng aantal periodieken Verder slaagden 
relatief veel kandidaten enn om meer dan 10% van het electoraat achter zich te 
knjgen. Dat leidde wehswaar meestal met tot een kamerzetel, maar het geeft wel 
aan dat een behoorhjke mmderheid van het electoraat geregeld een stem op een 
antirevolutionair uitbracht. Of hieruit afgeleid kan worden dat er al m de jaren 
1850 en 1860 een mm of meer omhpd antirevolutionair electoraat bestond, blpft 
echter de vraag

In de meeste verkiezingen waar een antirevolutionair de stemmen van meer dan 
20% van het electoraat verwierf, ontbrak een conservatieve kandidaat Nogal wat 
stemmen waren vermoedehjk dan ook afkomstig van kiezers die met direct antire
volutionair genoemd kunnen worden. Verder ontvingen antirevolutionairen als 
jhr PJ. Elout van Soeterwoude en jhr HAM van Asch van Wijck veel stemmen 
doordat zij veel mvloed bezaten m de distncten waar ze kandidaat stonden Het 
waren antirevolutionairen met een sterke hang naar standspohtiek.

Aan de andere kant ontvingen de boegbeelden van de antirevolutionaire stro- 
ming, Groen en Mackay, al m 1850 m veel distncten kleme aantallen stemmen 
Groen ontvmg m vijftien van de 30 protestantse kiesdistncten van meer dan 1% 
van het electoraat een stem en Mackay m twaalf Dat wijst op een opmerkehjke 
bekendheid Die was waarschijnhjk ook te danken aan hun strijd voor handhavmg 
van de calvimstische leer in de hervormde kerk Niet voor mets beschouwden veel 
tijdgenoten de antirevolutionairen als een kerkehjke partij. Hoe dan ook, bij de 
kiezers die in 1850 op Groen of Mackay een stem hadden mtgebracht, kan met ge- 
sproken worden van lokale of regionale onentatie Zij maakten een bewuste keu- 
ze voor de leiders van de antirevolutionaire beweging

Tabel 7.1 laat ook zien dat de geografische spreidmg van de antirevolutionaire 
kandidaten m de jaren 1850 en 1860 sterke overeenkomsten vertoont met de geo
grafische verspreidmg van het orthodox protestantisme zoals die voor het begin 
van de twmtigste eeuw m kaart is gebracht Deze orthodox-protestantse band 
loopt dan van delen van Zeeland, langs de Zmd-Hollandse waarden over de Betu-

51 Wanneer er in een district meer dan een antirevolutionaire kandidaat aan de verkiezingen deelnam, is de 
kandidaat met het hoogste stemmenaantal genomen Deze situatie deed zich vooral voor bij de verkiezingen 
na de kamerontbmdmg van 1850 en in de meervoudige distncten Amsterdam en Rotterdam
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we, door delen van Utrecht en over het westen en noorden van de Veluwe naar de 
kop van Ovenjssel en delen van Friesland 52 De beste resultaten behaalden de anti- 
revolutionairen in de distncten Zwolle, Amersfoort, Arnhem (de Veluwe), Go- 
nnchem en Gouda Deze distncten lagen in de kerngebieden van de orthodox- 
protestantse band In de gebieden die buiten deze band lagen en waar het vnjzm- 
nig-protestantisme dominant was, behaalden de antirevolutionairen zeer matige 
resultaten Dat was vooral in de distncten Hoorn en Alkmaar het geval en in de 
provmcie Groningen. Wanneer we er vanuit mogen gaan dat de antirevolutionaire 
kandidaten vooral stemmen uit orthodox-protestantse hoek ontvingen dan volgt 
daarmt dat de orthodox-protestantse band al in de jaren 1850 en 1860 in grote hj- 
nen aanwezig was 53

De geografische spreidmg en de frequentie van de verkiezmgsresultaten sugge- 
reren dat er al in de jaren 1860 sprake was van een samenhangende antirevolutio
naire stroming. Daartegen pleiten de eenzijdige genchtheid op de onderwijskwes- 
tie en de ideologische en praktische afhankehjkheid van Groen Daardoor behield 
de antirevolutionaire stroming steeds lets onbestendigs en wisselvalhgs Vooral 
doordat het politick optreden van Groen vaak als wispeltung en zwalkend werd 
beoordeeld. Niet alleen door zijn pohtieke tegenstanders, maar ook door zijn 
geestverwanten Dat bleek duidehjk na zijn rentree in de politick m 1862.

Nadat Groen zijn verkiezmg voor Arnhem had aangenomen, keerde hi] m Sep
tember 1862 weer in de Kamer terug Voor de bevordermg van het christelpk on- 
derwps had hi] zijn hoop nu gezet op het vnje of bpzonder onderwps Daarvoor 
moest het openbaar onderwijs volgens hem in godsdienstig opzicht stnkt neutraal 
zijn. Bi] de verkiezmgen van 1864 hield hi] de kiezers voor kandidaten te beoor- 
delen op hun bereidheid de schoolwet m die zm te herzien 54

Het aantal stemmen dat de antirevolutionaire kandidaten m 1864 behaalden, 
verraste memg tijdgenoot Tevreden kon Groen op de duizenden aanhangers on- 
der de kiezers wpzen55 Electoraal had Groen goede zaken gedaan, maar tegehjk 
had hi] veel mvloednjke medestanders van zich vervreemd door zijn opvattmgen 
over het onderwijs Zoals we zagen, waren voor veel geestverwanten de herzie- 
nmgen zoals Groen die voor ogen had veel te radicaal.56

Ook vervreemdde Groen nogal wat medestanders door zijn wispeltunge hou- 
dmg ten aanzien van de conservatieven Zijn beshste afwijzing in 1864 van alles 
wat naar conservatieven nekte, was m 1866 mgewisseld voor een hartehjk onthaal. 
Dat duurde met lang, want enkele weken na het aantreden van het kabinet-Van 
Zuylen-Heemskerk had hi] zich opmeuw van de conservatieven afgewend Dat

52 Omschnjvmg uit liz.ns'Kmppt'd'oe.’c&DerehgteuzekaartvanNederla.nd Omvangen geografische sprei
dmg van de godsdtenstige gezmdten vanaf de Reformatie tot heden (Assen en Maastricht 1992) 1 De om- 
schnjvmg is ontleend aan H Kmppenberg, C M Stoppelenburg en H H van der Wusten, ‘De protestanten- 
band van Nederland de geografische spreidmg der orthodox-protestanten in 1920 en 1985/86’, Geograftsch 
Tijdschnft 23(1989)12-22
53 Dit zou de stelhng van Peter van Rooden weerleggen dat deze orthodox-protestantse band pas in de twee- 
de helft van de negentiende ccuw gevormd werd en eigenhjk pas na 1875 Van Rooden, Religieuze regimes, 
181-184, 197
54 Groen, Aan de kiezers (1864), I
55 Ibidem, VII
56 Kuiper, 7elfbeeld en wereldbeeld, 76-78
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veel orthodox-protestantse kiezers Groen tijdens deze koerswisselmgen uit het 
oog waren verloren, verraste bijna memand De vooruitzichten voor de antirevo
lutionaire stroming waren aan het einde van de jaren 1860 met bepaald bemoedi- 
gend De verpersoonhjkmg van de antirevolutionaire stroming stond geisoleerd 
ten opzichte van de kiezers en geestverwante kamerleden De antirevolutionaire 
stroming leek geheel m het conservatisme op te zullen lessen

8 Kuyper en de kiezers

In 1879 was de malaise van het einde van de jaren 1860 zo goed als vergeten In dat 
jaar werd de ARP opgencht, een programma aangenomen en telde de Kamer 
twaalf antirevolutionaire leden Een aantal dat nog zou groeien tot 23 in 1884 
Kuyper was als voorzitter van het Centraal Comite van de ARP en als hoofdre- 
dacteur van De Standaard de onbetwiste leider

In verklarmgen van deze opmerkehjke ontwikkehng is vaak gewezen op de ver- 
kiezmgen van 1871 Uit teleurstelhng over de passieve houdmg van zijn geestver
wanten in de Kamer besloot Groen m dat jaar m alle distncten het dnemanschap 
Kuyper, M D van Otterloo en L WC Keuchemus als kandidaten naar voren te 
schuiven Dit besluit wordt soms als een keerpunt m de wordingsgeschiedems van 
de ARP beschouwd Het zou de antirevolutionairen namehjk los hebben gemaakt 
van de conservatieven 57

In 1871 brak Groen echter met met de conservatieven - dat had hij al tijdens het 
kabmet-Van Zuylen-Heemskerk gedaan - maar met zijn geestverwante ‘Chnste- 
hjke Vnenden’ Zij hadden zich volgens Groen bij de conservatieven aangeslo- 
ten58 Groens actie was echter een mislukkmg In de meeste distncten werden zijn 
kandidaten genegeerd en werden de aftredende vnenden als Van Wassenaer van 
Catwijck en M Bichon van IJsselmonde herkozen Zij zouden nog jarenlang het 
antirevolutionaire gezicht in de Kamer bepalen Het dnemanschap behaalde 
slechts een schamel aantal stemmen

Na het fiasco van 1871 droeg Groen de leidmg geleidehjk aan Kuyper over Kuy
per constateerde dat onder de ruim 60 000 kiezers die dat jaar een stem hadden mt- 
gebracht slechts ongeveer 5500 antirevolutionaire kiezers geteld konden worden. 
Deze moesten volgens hem zo snel mogehjk m een kiezersbond veremgd worden 
anders zouden ze ook naar de conservatieven overlopen Kuyper verwachtte na
mehjk in de komende jaren een toenemend aantal kathoheke kandidaten waardoor 
de conservatieven een aanlokkehjk alternatief voor de orthodoxe kiezers zouden 
bhjven 59 Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan het groot-protestantisme uit de jaren

57 Den Hartogh, Groen van Pnnsterer en de verkiezmgen van 1871, ix J de Bruijn, Tartij of begmseD De 
antirevolutionaire en christelijk-histonsche netting in de Nederlandse politick’, in De Bruijn ed Een land 
nog met m kaart gehracht 27-69, aldaar 32-33, WJ Wiennga, ‘Een samerdeving in verandering’, in W Bakker 
e a ed De Doleantie van 1886 en haar geschiedems (Kampen 1986) 9-40, aldaar 22
58 Schutte, Groen van Pnnsterer, 86, Kuiper, Zelfheeld en wereldbeeld, 78
59 Bnefwissehngvan Mr G Groen van Pnnsterer met Dr A Kuyper 1864-1876 A Goslmga ed Rijks Ge- 
schiedkundige Publicatien (Kampen 1937), Kuyper aan Groen 17-6-1871 en 22-6-1871
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veel orthodox-protestantse kiezers Groen tijdens deze koerswisselmgen uit het 
oog waren verloren, verraste bijna memand De vooruitzichten voor de antirevo- 
lutionaire stromxng waren aan het emde van de jaren 1860 met bepaald bemoedi- 
gend De verpersoonlpkmg van de antirevolutionaire strommg stond geisoleerd 
ten opzichte van de kiezers en geestverwante kamerleden De antirevolutionaire 
strommg leek geheel in het conservatisme op te zullen lessen

8 Kuyper en de kiezers

In 1879 was de malaise van het emde van de jaren 1860 zo goed als vergeten In dat 
jaar werd de ARP opgencht, een programma aangenomen en telde de Kamer 
twaalf antirevolutionaire leden Een aantal dat nog zou groeien tot 23 in 1884 
Kuyper was als voorzitter van het Centraal Comite van de ARP en als hoofdre- 
dacteur van De Standaard de onbetwiste leider

In verklanngen van deze opmerkehjke ontwikkehng is vaak gewezen op de ver- 
kiezmgen van 1871 Uit teleurstellmg over de passieve houdmg van zijn geestver- 
wanten in de Kamer besloot Groen in dat jaar in alle distncten het dnemanschap 
Kuyper, M D van Otterloo en L WC Keuchemus als kandidaten naar voren te 
schuiven Dit besluit wordt soms als een keerpunt in de wordmgsgeschiedems van 
de ARP beschouwd Het zou de antirevolutionairen namehjk los hebben gemaakt 
van de conservatieven57

In 1871 brak Groen echter met met de conservatieven - dat had hi) al tijdens het 
kabmet-Van Zuylen-Heemskerk gedaan - maar met zijn geestverwante ‘Chnste- 
hjke Vnenden’ Zi] hadden zich volgens Groen bp de conservatieven aangeslo- 
ten.58 Groens actie was echter een mislukkmg In de meeste distncten werden zijn 
kandidaten genegeerd en werden de aftredende vnenden als Van Wassenaer van 
Catwpck en M Bichon van IJsselmonde herkozen Zp zouden nog jarenlang het 
antirevolutionaire gezicht in de Kamer bepalen Het dnemanschap behaalde 
slechts een schamel aantal stemmen

Na het fiasco van 1871 droeg Groen de leidmg geleidelpk aan Kuyper over Kuy
per constateerde dat onder de ruim 60 000 kiezers die dat jaar een stem hadden uit- 
gebracht slechts ongeveer 5500 antirevolutionaire kiezers geteld konden worden 
Deze moesten volgens hem zo snel mogelpk m een kiezersbond veremgd worden 
anders zouden ze ook naar de conservatieven overlopen Kuyper verwachtte na- 
mehjk m de komende jaren een toenemend aantal kathoheke kandidaten waardoor 
de conservatieven een aanlokkehjk alternatief voor de orthodoxe kiezers zouden 
blpven59 Ongetwijfeld dacht hp daarbi] aan het groot-protestantisme uit de jaren

57 Den Hartogh, Groen van Pnnsterer en de verkiezmgen van 1871, ix J de Brmjn, Tartij of begmseP De 
antirevolutionaire en chnstelijk-histonsche nchting in de Nederlandse politick’, in De Brmjn ed Een land 
nog met m kaart gebracht 27-69, aldaar 32-33, WJ Wiermga, cEen samenleving in verandermg’, in W Bakker 
e a ed De Doleantie van 1886 en haar geschtedents (Kampen 1986) 9-40, aldaar 22
58 Schutte, Groen van Pnnsterer, 86, Kuiper, Zelfbeeld en wereldheeld, 78
59 Bnefwissehng van Mr G Groen van Pnnsterer met Dr A Kuyper 1864-1876 A Goslmga ed Rijks Ge- 
sctuedkundige Publicatien (Kampen 1937), Kuyper aan Groen 17-6-1871 en 22-6-1871
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1850 dat onder andere door antipapisme aan veel orthodox-protestanten politick 
onderdak had geboden Kuyper wilde een herhalmg daarvan voorkomen

Met deze inschattmg van het conservatieve gevaar toonde Kuyper echter de po- 
litieke situatie met te doorgronden. Conservatieven en katholieken werkten im- 
mers electoraal samen. Kiezers die het (protestantse) vaderland tegen het katho- 
heke gevaar wilden beschermen, zochten hun heil nu met bij de conservatieven 
maar hi) de hberalen. Kuyper was zich aanvankehjk met bewust van de mogebjk- 
heden die de vlottende pobtieke verhoudingen aan de antirevolutionairen boden 
Desondanks zouden ze in de volgende jaren toch veel aanhang wmnen Daarvoor 
zijn naast de electorale samenwerking tussen conservatieven en katholieken nog 
twee oorzaken aan te wijzen

Allereerst zorgde de botsmg tussen hberalen en conservatieven aan het emde 
van de jaren 1860 ervoor dat er ruimte ontstond voor andere pobtieke stromingen. 
Conservatieven en hberalen probeerden tijdens deze stnjd de onafhankebjke kie
zer in een partijganger te veranderen Daarmee hadden de gevestigde partijen het 
sein tot afbraak van het oude pobtieke bestel gegeven.

Ten tweede moet voor een met onbelangrijk deel het ontstaan van een zelfstan- 
dige antirevolutionaire strommg aan Kuyper worden toegeschreven Zijn veelzij- 
dige actmteiten op het gebied van de journahstiek, de theologie, de stnjd bmnen 
de hervormde kerk en natuurhjk de politick zijn een belangnjke verklarmg voor 
het feit dat van de geboden speelruimte ook gebruik werd gemaakt Kuyper was 
doordrongen van de noodzaak tot orgamsatie van de kiezers. In 1872 werd het 
Anti-Schoolwet Verbond opgencht dat wehswaar vooral tegen de schoolwet ge- 
ncht was, maar waarvan de afdehngen ook als kiesveremgmgen functioneerden 
Het jaar daarop werd besloten dat het verbond zich met de leiding van de verkie- 
zmgen zou bezighouden Een Centraal-Comite, waarvan Kuyper de voorzitter 
werd, coordineerde en adviseerde de lokale kiesveremgmgen en pubhceerde aan 
de vooravond van de verkiezmgen een hjst van aanbevehngen in De Standaard. 
Na enkele jaren raakte het verbond door interne strubbelmgen verlamd en werd 
de leiding van de verkiezmgen door de hoofdredacteur van De Standaard, even- 
eens Kuyper, overgenomen In 1879 werden lokale kiesveremgmgen en afdehngen 
van het verbond tot de ARP veremgd Ook hier had Kuyper grote mvloed op de 
verkiezingsactmteiten en kandidaatstelhngen

Met De Standaard probeerde Kuyper de orthodox-protestanten te bereiken en 
van de conservatieven los te weken Dat ging uiteraard met vanzelf Eenpartij, een 
dagblad en een program vormden wel belangnjke voorwaarden voor een onaf- 
hankehjke strommg, maar van even groot belang was een duidehjk identiteitsbe- 
sef Alleen daarmee zou de potentiele achterban overgehaald kunnen worden om 
de bestaande pobtieke bmdmgen te verbreken

Een van de mameren waarop Kuyper dat bereikte, was door de tegenstellmgen 
zo scherp mogehjk te maken en de kiezers voor te houden dat er keuzes gemaakt 
moesten worden De tijd voor weifelaars en halven was voorbij Door scherpe po- 
lemieken aan te gaan met degenen die kerkehjk en politick dicht bij hem stonden 
maar hem met volgden, forceerde hij bewust breuken Op deze mamer kon hij zijn 
achterban afbakenen en een besef van identiteit geven60 Ovengens stond Kuyper
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m deze benadermg met alleen Ook hberalen en ultramontanen probeerden de 
scheidshjnen zo duidehjk mogehjk te trekken

Kuyper was ook een man met bijzondere kwahteiten Hij is door Te Velde een 
chansmatisch volksleider genoemd die m woord en geschnft wist te enthousias- 
meren en de achterban het gevoel kon geven tot een groep te behoren met een dui- 
dehjke identiteit. Kuyper nchtte zijn energie vooral op de pohtiek buiten de Ka- 
mer Hij orgamseerde kiesgerechtigden en met-kiesgerechtigden waardoor hij 
zich onderscheidde van de gevestigde partijen waar pohtiek buiten verkiezmgstijd 
vooral in Den Haag gesitueerd werd 61

Bij pobtieke stnjd en scherpe tegenstellmgen horen geen gematigde, apathische 
of anomeme kiezers Vanaf de tweede helft van de jaren 1870 begon Kuyper te ver- 
kondigen dat van openbare stemverklarmg een weldadige zedehjke werkmg zou 
uitgaan Stemmen, zo stelde hij m 1879, is getuigen en dat is met mogehjk wanneer 
een kiezer zijn keuze geheim houdt uit vrees voor landheer of klant.62 Ongmeel 
was Kuyper daarmee met. A1 m 1864 had Groen de kiesgerechtigden voorgehou- 
den dat stemmen getuigems geven was van begmselen Wehswaar had Groen met 
bedoeld dat de kiezer zijn keuze openbaar zou maken, maar daarmee volgde Kuy
per slechts het hberale voorbeeld om zo veel mogehjk kiesgerechtigden door imd- 
del van advertenties voor hun standpunt te laten uitkomen.

Kuyper had een belangnjk aandeel m het succes van de ARP, maar het is de 
vraag of hij de ruimte zou hebben gekregen wanneer de conservatieven hun elec
torale samenwerking met de katholieken na de val van het kabmet-Van Zuylen- 
Heemskerk zouden hebben verbroken Deze samenwerking keerde zich immers 
meer en meer tegen de conservatieven naarmate de conservatieve katholieken zich 
ultramontaanser opstelden. Het beeld van de conservatieven als de handlangers 
van Rome vond steeds meer weerklank Voor memg orthodox-protestantse kies- 
gerechtigde moet dat reden zijn geweest om naar de ARP over te gaan Bizar aan 
deze ontwikkehng was dat het grootste deel van de antirevolutionaire zetelwmst 
vanaf 1875 juist aan ultramontaanse stemmen te danken was

De meuwe pobtieke stijl die rond 1870 zijn mtrede deed, maakte het mogehjk 
dat de ARP een eigen pobtieke ruimte kon creeren Deze stijl, waarvan stnjd, lo- 
yahteit en identiteitsbesef belangnjke elementen vormden, bleef voor de ARP ook 
belangnjk nadat zij al meer een gevestigde partij was geworden De ARP beschik- 
te namehjk met over ‘veihge’ distncten In de meeste distncten vormde de aan
hang een mmderheid die, met of zonder kathoheke steun, bij elke verkiezing de 
stnjd met de hberalen moest aangaan Gedunge mobihsenng bevorderde tegehjk 
het ontstaan van loyale partij gangers Zowel de geografische spreidmg van de ach
terban van de ARP m combmatie met het distnctenstelsel als de omstandigheid 
dat de ARP een meuwe partij was, zorgden ervoor dat de meuwe pobtieke vormen 
juist hier zo veel effect konden hebben

60 C Augustijn,‘Kerk en godsdienst 1870-1890’, m Bakkerea ed De Do/eanfte 41-75, aldaar 71-73
61 Te Velde, ‘Kappeyne tegen Kuyper’, 122-123,127, H te Velde, ‘Ervarmg en zmgevmg m de politick Het 
politick charisma in de tijd van Abraham Kuyper’, Theoretische Geschiedems 23(1996)519-538, aldaar 526- 
527
62 De Standaard 25-4-1879
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in deze benadenng met alleen Ook liberalen en ultramontanen probeerden de 
schexdslijnen zo duidehjk mogelijk te trekken.

Kuyper was ook een man met bijzondere kwaliteiten Hij is door Te Velde een 
chansmatisch volksleider genoemd die in woord en geschnft wist te enthousias- 
meren en de achterban het gevoel kon geven tot een groep te behoren met een dui- 
delijke identiteit Kuyper richtte zijn energie vooral op de politiek buiten de Ka- 
mer Hi] organiseerde kiesgerechtigden en met-kiesgerechtigden waardoor hi] 
zich onderscheidde van de gevestigde partijen waar politiek buiten verkiezmgstpd 
vooral in Den Haag gesitueerd werd.60 61

Bi) polmeke stnjd en scherpe tegenstellmgen horen geen gematigde, apathische 
of anomeme kiezers Vanaf de tweede helft van de jaren 1870 begon Kuyper te ver- 
kondigen dat van openbare stemverklanng een weldadige zedehjke werkmg zou 
uitgaan Stemmen, zo stelde hi] in 1879, is getuigen en dat is met mogelijk wanneer 
een kiezer zijn keuze geheim houdt uit vrees voor landheer of klant62 Ongmeel 
was Kuyper daarmee met Al in 1864 had Groen de kiesgerechtigden voorgehou- 
den dat stemmen getuigems geven was van begmselen. Wehswaar had Groen met 
bedoeld dat de kiezer zijn keuze openbaar zou maken, maar daarmee volgde Kuy
per slechts het hberale voorbeeld om zo veel mogelijk kiesgerechtigden door mid- 
del van advertenties voor hun standpunt te laten mtkomen

Kuyper had een belangrijk aandeel in het succes van de ARP, maar het is de 
vraag of hi) de ruimte zou hebben gekregen wanneer de conservatieven hun elec- 
torale samenwerkmg met de kathoheken na de val van het kabmet-Van Zuylen- 
Heemskerk zouden hebben verbroken Deze samenwerkmg keerde zich immers 
meer en meer tegen de conservatieven naarmate de conservatieve kathoheken zich 
ultramontaanser opstelden Het beeld van de conservatieven als de handlangers 
van Rome vond steeds meer weerklank Voor memg orthodox-protestantse kies- 
gerechtigde moet dat reden zijn geweest om naar de ARP over te gaan Bizar aan 
deze ontwikkehng was dat het grootste deel van de antirevolutionaire zetelwmst 
vanaf 1875 juist aan ultramontaanse stemmen te danken was

De meuwe pohtieke stijl die rond 1870 zijn intrede deed, maakte het mogelijk 
dat de ARP een eigen pohtieke ruimte kon creeren Deze stijl, waarvan stnjd, lo- 
yahteit en identiteitsbesef belangnjke elementen vormden, bleef voor de ARP ook 
belangrijk nadat zij' al meer een gevestigde parti) was geworden. De ARP beschik- 
te namehjk met over ‘veihge’ distncten. In de meeste distncten vormde de aan- 
hang een minderheid die, met of zonder kathoheke steun, bij elke verkiezmg de 
stnjd met de liberalen moest aangaan Gedunge mobihsenng bevorderde tegehjk 
het ontstaan van loyale partij gangers. Zowel de geografische spreidmg van de ach
terban van de ARP in combinatie met het distnctenstelsel als de omstandigheid 
dat de ARP een meuwe partij was, zorgden ervoor dat de meuwe pohtieke vormen 
juist hier zo veel effect konden hebben

60 C Augustijn,‘Kerk en godsdienst 1870-1890’, in Bakker e a ed De 41-75, aldaar 71-73
61 Te Velde, ‘Kappeyne tegen Kuyper’, 122-123,127, H te Velde, ‘Ervarmg en zmgevmg m de politiek Het 
politick charisma m de tijd van Abraham Kuyper’, Theoretische Geschiedems 23(1996)519-538, aldaar 526- 
527
62 De Standaard 25-4-1879
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Tegelijk is het belangnjk om te zien dat ook door een moderne parti] als de ARP 
de oude vormen van politick met genegeerd konden worden. Niet in 1871 maar 
pas in 1894 zou de breuk met de chnstelijke conservatieven bmnen de parti) 
plaatsvinden In de tussenliggende jaren was de conservatieve strommg, de ‘droi- 
te’, de plaats waar de oude vormen van politick in ere werden gehouden De, veel- 
al adellijke, kamerleden die hiertoe behoorden, maakten dankzi] standspolitiek al 
jaren de dienst uit in de distncten waarvoor zi] afgevaardigd werden. Tegenover 
deze machtsbasis stond Kuyper betrekkclijk machteloos. Beide strommgen hid
den elkaar zo m een houdgreep De ‘droite’ bleef bmnen de ARP, omdat deze ka
merleden zonder Kuypers steun met herkozen konden worden en Kuyper op zijn 
beurt moest ze tolereren, omdat anders een flmk aantal zetels verloren zou gaan 63 
In de jaren 1870 en 1880 was de ARP een parti) met twee gezichten een moderne 
met de nadruk op orgamsatie, programma, loyaliteit en getuigems en een traditio- 
nele met standspolitiek als kern.

De meuwe politieke stijl had de partijganger op het oog. Door te breken met het 
ideaal van de onafhankehjke kiezer en door de afstandehjke houdmg te laten va- 
ren, vielen belangnjke steunpilaren van het oude politieke bestel weg Hierdoor 
werd aan meuwe politieke bewegmgen de gelegenheid geboden zich een eigen 
plaats te verwerven Oude argumenten om hen de weg te blokkeren, golden met 
meer Zo begon het bekende hberale verwijt jegens Groen dat hi) politick en gods- 
dienst vermengde in de jaren 1870 steeds valser te khnken 

De meuwe stijl waarmee aan gevoelens van loyaliteit en identiteit werd geappel- 
leerd, vond vooral bi) de antirevolutionairen ingang. Dat was met zo vreemd want 
rond 1870 moest deze strommg nog opgebouwd worden In deze omstandighe- 
den was een politieke stijl die gebaseerd was op stnjd en polansatie goed op zijn 
plaats. Toch waren de meuwe politieke vormen met onlosmakehjk verbonden met 
meuwe politieke bewegmgen Het waren immers de gevestigde parti) en die de 
meuwe stijl hadden gemtroduceerd Zo hadden ze zelf de spelregels gewijzigd 
waarmee ze het politick bednjf twee decenma hadden gedommeerd 

De opmars van de conservatieve kathoheken het zien dat ook voor meuwe po- 
htieke bewegmgen de oude vormen van politick nog zeer bruikbaar konden zijn 
Vooral wanneer er al een sterk identiteitsbesef bestond waarop een beroep kon 
worden gedaan, sloeg de meuwe politieke stijl maar beperkt aan Maar ook bmnen 
de meest moderne partij, de ARP, bleef standspolitiek een belangnjke plaats mne- 
men De meuwe politieke stijl en de daarmee gepaard gaande wending naar de kie- 
zers speelde uitemdehjk bij alle politieke strommgen een rol, zij het met overal m 
gehjke mate Voor de ARP was de betekenis het grootst, omdat die partij het meest 
van alle opgebouwd en gevormd moest worden

63 Brief 12-2-1886 K A Godin de Beaufort aan A Schimrnelpennmck van der Oye, ARA, ASO, doos 1 
K A Godin de Beaufort schnjft daarover in februan 1886 aan A Schimmelpenmnck van der Oye dat Kuyper 
de verkiezmg van de leden van de droite kan verhmderen net zoals de droite de verkiezmg van de Kuypena- 
nen kan verhmderen Het resultaat zou zijn dat de liberalen er met de zetels vandoor zouden gaan
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De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn met gemakkelijk onder een noemer 
te brengen Het distnctenstelsel in combinatie met de geografische spreidmg van 
de gezmdten maakt dat een pogmg om voor heel Nederland geldige mtspraken te 
doen over de verkiezingen of over het verloop van de opkomst bijna altijd tot on- 
aanvaardbare vertekemngen leidt Zo stond naast het overweldigende belang van 
standspohtiek in de kathoheke distncten het opmerkelpke identiteitsbesef van de 
Noord-Nederlandse kathoheke kiesgerechtigden. Bij de antirevolutionairen is te 
constateren dat veel kamerleden zich soms beter thmsvoelden bij de conservatie- 
ven dan bij hun eigen voorman Tegehjkertpd gaven veel kiezers al vanaf de m- 
voermg van het direct kiesrecht regelmatig bhjk van meer loyahteit aan Groen 
dan hun afgevaardigden. Met generahsaties moet dus terughoudend worden om- 
gegaan

Veel kiesgerechtigden behoorden wehswaar met tot de meest aanzienlpken, 
maar een dwarsdoorsnede van de bevolkmg vormden ze ook met Bij het mvullen 
van het stembiljet oversteeg de onentatie van veel kiezers al snel de gemeente- 
grenzen Dat was vooral het geval in streken met een grote mate van rehgieuze he- 
terogemteit Vooral nadat godsdienstige onderwerpen, zoals de ultramontaanse 
kwestie, ook door ‘Den Haag’ op de agenda waren geplaatst, onenteerden de 
meeste kiezers in gemengde distncten zich op de nationale, veelal godsdienstige, 
tegenstelhngen Ook de toenemende concentratie van de electorale stnjd in een 
beperkt aantal distncten wijst hierop

In de godsdienstig homogene, veelal kathoheke, distncten was de onentatie van 
de kiezers meer op de directe omgeving gencht Hier bleek ook hoe weimg bete- 
kems pohtieke termen als conservatief en hberaal hadden wanneer ze met met 
godsdienstige tegenstelhngen samenvielen De electorale stnjd tussen conservati
ve en hberale kathoheken rond 1870 was een intermezzo Na de nederlaag van de 
laatsten keerde de rust weer terug en onenteerden de meeste kiezers zich weer op 
lokale en regionale onderwerpen

Maar zelfs bij deze homogeen kathoheke distncten mogen we ons met laten ver- 
leiden tot de stelhng dat de nationale tegenstelhngen nauwehjks effect zouden 
hebben gehad op het regionale politick leven. Dat was namehjk duidehjk meer 
gemtegreerd in de nationale pohtiek Vooral in Limburg was dat opvallend De 
overgang van een provmciahstische bewegmg naar een klenkale bewegmg zorgde 
ervoor, dat de pohtieke tegenstelhngen m het hertogdom meer aansloten bij de 
landehjke Ongetwijfeld had dat ook mvloed op de onentatie van veel kiesgerech
tigden
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Conservatieven en liberalen hadden opmerkelijk overeenkomstige opvattingen 
over de aard van representatie en het algemeen belang Een kandidaat moest onaf- 
hankelijk van de kiezers zijn en door zijn persoonlijke kwaliteiten het algemeen 
belang behartigen Deze kwaliteiten waren belangnjker dan de vraag tot welke 
partij men behoorde Ze behelsden onder andere onafhankelijkheid, aanzien en 
vertrouwen. De meest geschikte personen voor een lidmaatschap van de Kamer 
zouden volgens conservatieven en liberalen dan ook vooral in de hogere standen 
te vmden zijn.

Dergelijke opvattingen weerspiegelden het belang van standspohtiek. Een kan
didaat werd gekozen wegens het vertrouwen dat hij genoot Hij zorgde ervoor dat 
alle belangen in zijn district m gehjke mate aan bod konden komen en verbond 
zich met aan een parti] of een deelbelang. Een vertrouwenspositie kon alleen ge- 
loofwaardig zijn wanneer de lokale of regionale gemeenschap eensgezmdheid uit- 
straalde Achter de facade mocht verdeeldheid bestaan, zolang die zich maar met 
openhjk mamfesteerde.

Opmerkelijk genoeg waren het de hoeders van standspohtiek die zelf de funda- 
menten van het politick bestel ondermijnden Tijdens de botsmg tussen conserva
tieven en liberalen aan het emde van de jaren 1860 werd onbewimpeld mgespeeld 
op gevoelens van loyahteit en op vijandbeelden Deze benadermg had belangnjke 
gevolgen voor de positie van kamerleden en kandidaten Een kamerhd dat een 
middenpositie mnam, werd oorspronkehjk gewaardeerd als onafhankehjk per- 
soon, maar nu werd hi) als wmdhaan weggehoond Alleen als partijman kon een 
kandidaat nog kans op verkiezmg maken

Deze ondermijnmg van het oude bestel door de gevestigde pohtieke strommgen 
zelf maakte de weg vnj voor meuwe strommgen Zij konden voor zichzelf rmmte 
creeren door ook een beroep te doen op emoties en loyahteiten Van de kiezer 
werd nu verwacht dat hi) onvoorwaardehjk parti) koos en zich tot een bepaalde 
groep rekende Vooral voor de ARP was deze pohtieke stij 1 behulpzaam bi) het 
vormen van een achterban met een sterk identiteitsbesef

Toch was de reikwijdte van de meuwe pohtieke stijl gehmiteerd Waar al een 
sterk identiteitsbesef bestond, was het belang beperkt Zelf bi) de antirevolutio- 
nairen bleven de oude vormen van politick een belangnjk middel om stemmen te 
werven Vooral m omstreden distncten was de meuwe stijl zeer nuttig om de kie
zers meer permanent te binden en de twijfelaars over de streep te trekken

In de jaren 1850 en 1860 overheerste bi) de pohtieke elites op nationaal en lokaal 
niveau de tegenstelhng conservatief versus hberaal, maar voor het merendeel van 
de kiezers was de tegenstelhng tussen kathohek en protestant belangnjker Na 
1870 trad steeds meer de tegenstelhng tussen confessioneel en hberaal naar voren 
Tijdens verkiezmgen werd de antithese steeds zichtbaarder, maar daarmee waren 
de oudere tegenstelhngen nog met de wereld uit Bmnen alle strommgen bestond 
een behoudende en vooruitstrevende vleugel Ook waren bmnen alle strommgen 
aanhangers van de meuwe vormen en aanhangers van de oude vormen van pohtiek 
te vmden Pas na de scheming van de ARP m 1894 en het uiteenvallen van de hbe- 
ralen m het begin van de twmtigste eeuw zou dat veranderen. Met name bij de vnj-
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antirevolutionaxren en de vnj-liberalen warden de oude opvattmgen over de onaf- 
hankelijkheid van het kamerlid en standspolxtiek in ere gehouden Deze twee par
ti) en stonden in hun visie op politick zo dicht bi) elkaar dat ook bun electorale 
aanhang niet altijd scherp te onderscheiden was In verschillende distncten waren 
ze het lek van de antithese
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a= algemene verk1ezmgen 
h= herstemmmg 
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477 327 68,6 
128 87 68,0 
605 414 68,4 
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RK
1858a El Op %
De 178 37 20,8
Na 53 7 13,2
Tot 231 44 19,0

RK
1860a El Op %
De 174 88 50,6
Na 56 28 50,0
Tot 230 116 50,4

RK
1860h El Op %
De 174 139 79,9
Na 56 50 89,3
Tot 230 189 82,2

RK
1862a El Op %
De 165 37 22,4
Na 58 7 12,1
Tot 223 44 19,7

RK
1864a El Op %
De 172 110 64,0
Na 59 35 59,3
Tot 231 145 62,8

RK
1866a El Op %
De 167 82 49,1
Na 63 19 30,2
Ho 46 21 45,7
Vl+A 59 15 25,4
Tot 335 137 40,9

RK
1866h El Op %
De 167 94 56,3
Na 63 32 50,8
Ho 46 24 52,2
Vl+A 59 20 33,9
Tot 335 170 50,7

Totaal
Op % El Op %
144 48,3 490 187 38,2
44 53,7 138 54 39,1

188 49,5 628 241 38,4

Totaal
Op % El Op %
208 69,1 489 302 61,8

54 72,0 133 83 62,4
262 69,7 622 385 61,9

Totaal
Op % El Op %
277 92,0 489 427 87,3

69 92,0 133 121 91,0
346 92,0 622 548 88,1

Totaal
Op % El Op %
165 54,6 487 206 42,3
27 33,3 143 34 23,8

192 50,1 630 240 38,1

Totaal
Op % El Op %
244 80,5 491 364 74,1

69 82,1 146 107 73,3
313 80,9 637 471 73,9

Totaal
Op % El Op %
194 66,2 477 281 58,9

54 65,1 150 75 50,0
8 50,0 63 29 46,0

117 71,3 226 135 59,7
373 67,1 916 520 56,8

Totaal
Op % El Op %
205 70,0 477 305 63,9

52 62,7 150 88 58,7
12 75,0 63 37 58,7

121 73,8 226 143 63,3
390 70 1 916 573 62,6
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RK Prot Totaal
18660 El Op % El Op % El Op %
De 167 144 86,2 293 269 88,7 477 419 87,8
Na 63 47 74,6 83 72 86,7 150 123 82,0
Ho 46 45 97,8 16 16 100,0 63 61 96,8
Vl+A 59 28 47,5 164 121 73,8 226 152 67,3
Tot 335 264 78,8 556 469 84,6 916 755 82,4

RK Prot Totaal
1866h El Op % El Op % El Op %
De 167 143 85,6 293 255 87,0 477 410 86,0
Na 63 47 74,6 83 71 85,5 150 121 80,7
Ho 46 38 82,6 16 14 87,5 63 53 84,1
Vl+A 59 21 35,6 164 106 64,6 226 130 57,5
Tot 335 249 74,3 556 446 80 2 916 714 77,9

RK Prot Totaal
I8680 El Op % El Op % El Op %
De 166 125 75,3 281 240 85,4 467 379 81,2
Na 62 49 79,0 80 69 86,3 146 121 82,9
Ho 45 23 51,1 20 10 50,0 67 33 49,3
Vl+A 61 25 41,0 171 115 67,3 235 143 60,9
Tot 334 222 66,5 552 434 78,6 915 676 73,9

RK Prot Totaal
1868h El Op % El Op % El Op %
De 166 145 87,3 281 259 92,2 467 419 89,7
Na 62 50 80,6 80 75 93,8 146 129 88,4
Ho 45 31 68,9 20 14 70,0 67 46 68,7
Vl+A 61 32 52,5 171 124 72,5 235 159 67,7
Tot 334 258 77,2 552 472 85,5 915 753 82,3

RK Prot Totaal
1869a El Op % El Op % El Op %
De 175 133 76,0 291 235 80,8 493 385 78,1
Na 63 40 63,5 85 66 77,6 153 109 71,2
Ho 48 31 64,6 21 13 61,9 70 45 64,3
Vl+A 56 30 53,6 175 131 74,9 236 166 70,3
Tot 342 234 68,4 572 445 77,8 952 705 74,1

RK Prot Totaal
1871a El Op % El Op % El Op %
De 165 120 72,7 311 236 75,9 493 368 74,6
Na 68 48 70,6 87 70 80,5 160 121 75,6
Ho 48 30 62,5 19 14 73,7 68 44 64,7
Vl+A 61 38 62,3 184 102 55,4 250 144 57,6
Tot 342 236 69,0 601 422 70,2 971 677 69,7
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RK
1873a El Op %
De 165 103 62,4
Na 73 47 64,4
Ho 48 29 60,4
Vl+A 66 42 63,6
Tot 352 221 62,8

RK
1873h El Op %
De 165 134 81,2
Na 73 55 75,3
Ho 48 43 89,6
Vl+A 66 49 74,2
Tot 352 281 79,8

RK
1875a El Op %
De 160 140 87,5
Na 76 71 93,4
Ho 50 43 86,0
Vl+A 61 52 85,2
Tot 347 306 88,2

RK
1875h El Op %
De 160 137 85,6
Na 76 72 94,7
Ho 50 45 90,0
Vl+A 61 53 86,9
Tot 347 307 88,5

RK
1877a El Op %
De 180 158 87,8
Na 75 65 86,7
Ho 54 34 63,0
Vl+A 67 36 53,7
Tot 376 293 77,9

RK
1877li El Op %
De 180 161 89,4
Na 75 72 96,0
Ho 54 43 79,6
Vl+A 67 42 62,7
Tot 376 318 84,6

Totaal
Op % El Op %
230 70,3 506 337 66,6

66 79,5 161 118 73,3
12 50,0 72 41 56,9

122 64,2 262 168 64,1
430 68,9 1001 664 66,3

Totaal
Op % El Op %
251 76,8 506 394 77,9

61 73,5 161 121 75,2
16 66,7 72 59 81,9

119 62,6 262 173 66,0
447 71,6 1001 747 74,6

Totaal
Op % El Op %
278 81,3 515 426 82,7

80 94,1 166 155 93,4
15 65,2 74 59 79,7

182 82,0 288 237 82,3
555 82,6 1043 877 84,1

Totaal
Op % El Op %
279 81,6 515 427 82,9

78 91,8 166 155 93,4
20 87,0 74 66 89,2

171 77,0 288 227 78,8
548 81,5 1043 875 83,9

Totaal
Op % El Op %
313 84,4 562 480 85,4

75 88,2 163 141 86,5
17 68,0 80 52 65,0

153 69,9 294 194 66,0
558 79,7 1099 867 78,9

Totaal
Op % El Op %
311 83,8 562 481 85,6

64 75,3 163 139 85,3
19 76,0 80 63 78,8

161 73,5 294 208 70,7
555 79,3 1099 891 81,1
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RK Prot Totaal
1879a El Op % El Op % El Op %
De 198 173 87,4 379 316 83,4 591 498 84,3
Na 77 63 81,8 98 82 83,7 180 148 82,2
Ho 64 47 73,4 28 19 67,9 93 67 72,0
Vl+A 72 39 54,2 225 147 65,3 307 190 61,9
Tot 411 322 78,3 730 564 77,3 1171 903 77,1

RK Prot Totaal
1879h El Op % El Op % El Op %
De 198 161 81,3 379 173 45,6 591 338 57,2
Na 77 70 90,9 98 60 61,2 180 134 74,4
Ho 64 54 84,4 28 17 60,7 93 72 77,4
Vl+A 72 50 69,4 225 111 49,3 307 165 53,7
Tot 411 335 81,5 730 361 49,5 1171 709 60,5

RK Prot Totaal
1881a El Op % El Op % El Op %
De 223 203 91,0 368 319 86,7 610 541 88,7
Na 86 68 79,1 95 91 95,8 185 161 87,0
Ho 59 56 94,9 31 25 80,6 90 81 90,0
Vl+A 74 51 68,9 235 138 58,7 316 193 61,1
Tot 442 378 85,5 729 573 78,6 1201 976 81,3

RK Prot Totaal
1883a El Op % El Op % El Op %
De 241 224 92,9 397 331 83,4 655 568 86,7
Na 92 75 81,5 96 80 83,3 193 160 82,9
Ho 57 52 91,2 36 27 75,0 93 79 84,9
Vl+A 73 52 71,2 255 185 72,5 337 243 72,1
Tot 463 403 87,0 784 623 79,5 1278 1050 82,2

RK Prot Totaal
1883h El Op % El Op % El Op %
De 241 236 97,9 397 356 89,7 655 608 92,8
Na 92 83 90,2 96 75 78,1 193 161 83,4
Ho 57 56 98,2 36 29 80,6 93 85 91,4
Vl+A
Tot 390 375 96,2 529 460 87,0 941 854 90,8

RK Prot Totaal
1884o El Op % El Op % El Op %
De 229 209 91,3 397 350 88,2 643 573 89,1
Na 89 81 91,0 96 85 88,5 189 170 89,9
Ho 58 55 94,8 36 31 86,1 94 86 91,5
Vl+A 70 52 74,3 263 204 77,6 339 261 77,0
Tot 446 397 89,0 792 670 84,6 1265 1090 86,2
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RK
1884h El Op %
De 229 211 92,1
Na 89 84 94,4
Ho 58 58 100,0
Vl+A 70 64 91,4
Tot 446 417 93,5

RK
1886o El Op %
De 255 232 91,0
Na 90 87 96,7
Ho 64 60 93,8
Vl+A 72 62 86,1
Tot 481 441 91,7

RK
1887v El Op %
De 255 130 51,0
Na 91 62 68,1
Ho 64 39 60,9
Vl+A 74 31 41,9
Tot 484 262 54,1

Totaal
Op % El Op %
352 88,7 643 579 90,0

89 92,7 189 177 93,7
33 91,7 94 91 96,8

217 82,5 339 286 84,4
691 87,2 1265 1133 89,6

Totaal
Op % El Op %
382 92,7 685 631 92,1
100 99,0 195 191 97,9
45 90,0 114 105 92,1

254 90,1 360 322 89,4
781 92,4 1354 1249 92,2

Totaal
Op % El Op %

60 14,6 685 192 28,0
25 25,3 194 89 45,9
14 28,0 114 53 46,5
39 14,1 357 70 19,6

138 16,5 1350 404 29,9
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Bijlage 2

Op basis van de gegevens over de vi)f onderzochte gemeenten is het mogelijk een 
sdiattmg te maken van het totale katholieke electoraat in het kiesdistnct, van de 
totale katholieke opkomst en van het aantal mtgebrachte katholieke stemmen.

Aan deze schattingen hgt de veronderstelhng ten grondslag dat de verhouding 
tussen het percentage katholieke kiezers van het electoraat en het percentage ka- 
thoheken van de totale mannehjke bevolking in de onderzochte gemeenten gehjk 
is aan de verhouding in het gehele district. Hiermee kan het percentage katholieke 
kiezers m het gehele electoraat worden geschat

Dezelfde methode is toegepast bi) de schatting van de katholieke opkomst m het 
gehele district Hier is de veronderstelhng dat de verhouding tussen de katholieke 
opkomst en de totale opkomst m de vijf onderzochte gemeenten gehjk is aan de 
verhouding m het gehele district als uitgangspunt genomen Op deze wijze is het 
mogehjk een schatting te maken van de omvang van de katholieke opkomst m het 
gehele district.

De uitbreidmg van het aantal gemeenten waarop het onderzoek betrekkmg 
heeft van 2 tot 5 vanaf 1866 heeft een vertekenend effect op de schattingen In de 
gemeente Delft waren de kathoheken in het electoraat ondcrvcrtcgenwoordigd en 
m de andere gemeenten oververtegenwoordigd Vermoedehjk zijn de verhoudm- 
gen m de vier plattelandsgemeenten representatiever voor de met onderzochte ge
meenten dan de verhoudmgen m de gemeente Delft Om deze reden is voor de pe- 
node 1850-1864 een alternatieve schatting gemaakt op basis van de gemiddelde 
verhouding tussen het aandeel van de katholieke kiezers m het electoraat en het 
aandeel van de kathoheken m de mannehjke bevolking m de penode 1866-1887

In kolom 1 van de tabel staat het aantal stemmen dat de kandidaten m het dis
trict hebben behaald. In kolom 2 staat het geschatte aantal opgekomen katholieke 
kiezers en m kolom 3 de alternatieve schatting voor de penode 1850-1864. De ver- 
kiezing uit 1853, de herstemmmg mt 1883 en de verkiezing uit 1887 zijn wegens 
onvolledige gegevens met opgenomen. Bij de verkiezmgen waar beide kamerleden 
moesten aftreden, na de kamerontbindmgen in 1850,1866,1868,1884 en 1886, be- 
schikten de kiezers over 2 stemmen.

Waar mogehjk zijn de kandidaten van een pohtiek etiket voorzien Conservatief 
(c), hberaal (h) en antirevolutionair (ar) Katholieke kandidaten (rk) zijn apart 
vermeld, ongeacht hun pohtieke voorkeur. Yerder zijn ook de verschillende soor- 
ten verkiezmgen onderscheidem algemene (a), na kamerontbmdmg (o) en her- 
stemmmgen (h). De nieuwe verkiezing die m 1850 moest worden gehouden om- 
dat de herstemmmg door het opteren van Anemaet voor Zienkzee met door kon 
gaan, is door een V aangegeven

De geschatte katholieke opkomst is vermeld achter de kandidaat waaraan de 
meerderheid van de katholieke kiezers zijn stem heeft gegeven Alleen bij de ver
kiezmgen na de kamerontbindmgen m 1866 en 1868 is dit met mogehjk, omdat de 
stemmen zowel bij de hberalen als de conservatieven terecht kwamen Dat ze m de 
tabel achter de hberale kandidaten staan vermeld, heeft dan ook geen mhoudehj- 
ke betekems
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Kandidaten

1 2

1850 o Poortman, K A 1161
Wmtgens, W 813
Anemaet, S H 726
Berkel, H A A van rk 513 518

V Wmtgens, W 1065
Berkel, H A A van rk 330 410

1852 a Poortman, K A li 953 293
Groen van Prmsterer, G ar 80

1854 a Wmtgens, W 1073
Poortman, K A Ii 268 267

1856 a Hoekwater, C 927
Poortman, K A li 552 414

1858 a Wmtgens, W 944 146
1860 a Hoekwater, C 662

Janssens, H G C L li 606 300
h Hoekwater, C 1449

Janssens, H G C L h 761 537
1862 a Wmtgens, W 923 136
1864 a Hoekwater, C c 971

Bruyn Kops, J L de li 369 378
Neufville, J de ar 260

1866 a Wmtgens, W c 630
Gevers Deynoot, WT li 411 320
Keuchemus, L W C ar 371

h Wmtgens, W c 1139
Gevers Deynoot, WT li 491 399

1866 o Wmtgens, W c 959
Hoekwater, C c 887
Bruyn Kops, J L de lx 680 622
Bosse, PP van il 668
Keuchemus, L WC ar 357
Groen van Prmsterer, G ar 353
Ammerlaan, D J 161
Woerden, J van 109

h Wmtgens, W c 1216
Hoekwater, C c 1176
Bosse, PP van lx 734 557
Bruyn Kops, J L de lx 707

1868 0 Rombach, K A lx 855 531
Bruyn Kops, J L de lx 847
Kuyk, J van c 762
Nterstrasz, J L c 676
Groen van Prmsterer, G ar 267
Esser, I ar 239

h Kuyk, J van c 1316
Nterstrasz, J L c 1220

3

601

475
345

313

471
164

336

601
157

430
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1 2 3

Bruyn Kops, J L de h 871 623
Rombach, K A ll 762

1869 a Nxerstrasz, J L c 1046 753
Metelerkamp, R J C li 717
Esser, I ar 153

1871 a Kuyk, J van c 1108 727
Metelerkamp, R J C h 425
Kuyper, A ar 238

1873 a Nterstrasz, J L c 900 740
Vaillant, C J li 690
Keuchemus, L WC ar 327

h Nterstrasz, J L c 1187 940
Vaillant, C J li 986

1875 a Casembroot, F de c 1116 999
Vaillant, C J h 926
Wrangel auf Lindenberg, W v ar 491

h Casembroot, F de c 1381 998
Vaillant, C J li 1117

1877 a Schagen van Leeuwen, A M li 964
Gille Hermga, S c 893 872
Wrangel auf Lindenberg, W v ar 397

h Schagen van Leeuwen, A M li 1416
Gille Hermga, S c 1060 988

1879 a Casembroot, F de c 1059 892
Seret, H ar 689
Levyssohn Norman, H D li 535

h Casembroot, F de c 1279 976
Seret, H ar 838

1881 a Pabius,J C ar 1675 1071
Schagen van Leeuwen, A M h 871

1883 a Berckel, A H M van rk 1031 1110
Modderman, A E J li 918
Beelaarts van Blokland,G J T ar 730

1884 0 Berckel, A H M van rk 1172 1149
Doom, WT C van li 1028
Farncombe Sanders, A J W li 984
Fabius, J C ar 728
Velzen, S van ar 627

h Fabius, J C ar 1932
Berckel, A H M van rk 1854 1245
Doom, WT C van h 1123
Farncombe Sanders, A J W li 1036

1886 0 Fabius, J C ar 1960
Berckel, A H M van rk 1822 1223
Doom, WT C van li 1311
Maas Geesteranus, A M li 1279



Summary

Between 1848 and 1887 the elections for the Lower Chamber were characterized 
by a shift from the politics of deference to party loyalty. The political culture m 
which voters paid deference to their social superiors shifted to a political culture 
m which voters were loyal to a party The local orientation moved to a national 
orientation This process showed regional variation and occurred intermittently

In the Netherlands direct elections were introduced m 1848 The country was 
divided into constituencies that usually delegated two Members of Parliament 
(MPs) About twelve per cent of the adult male population was given the right to 
vote The electorate was not only made up by the most wealthy and distinguished 
people but also by large parts of the urban middle class and small freeholders of 
the countryside

The politics of deference is composed of a cluster of opinions and attitudes An 
MP represented, for example, the entire constituency in which he was elected He 
promoted the interests of all inhabitants. In order to serve the public interest, an 
MP had to be independent Education, social rank and financial position war
ranted this independence It is obvious that because of this notion, independent 
MPs could only belong to the highest ranks

An MP who regarded himself as someone who enjoyed the voters’ confidence 
rather than being a representative of a political party, valued unity within his con
stituency highly. Strong opposition within the constituency could after all be seen 
as a proof for the MP’s inability to serve the public interest For these MPs it was 
important that the local community demonstrated its unity That is why many lo
cal elites, who defined their position within the community in terms of the poli
tics of deference, attached great value to local independence

However, m the Lower Chamber and the national press it was common to refer 
to MPs with political terms Reference was made to liberals, moderate liberals, 
conservatives, reactionaries, Catholics and antirevolutionaries, but most of these 
classifications had to be altered regularly because the political reality could not be 
captured with such categories. This was not strange because most MPs were not 
at all elected on the basis of their political ideas It only indicates that the way in 
which politics was defined m the Lower Chamber and the constituencies could 
differ greatly

The situation was of course not the same m all constituencies There was an im
portant difference between the religiously homogeneous and religiously mixed 
constituencies Religiously speaking, the Netherlands could be divided into a 
number of different regions The southern provinces were almost homogeneous
ly Catholic These provinces lacked therefore any sort of cleavage that could have
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had a political meaning In the other provinces where most constituencies were re
ligiously mixed, there appeared to be a relation between religious cleavages and 
political cleavages

The population of the religiously mixed constituencies was often made up of a 
Catholic minority, an Orthodox-Protestant minority and a liberal Protestant mi
nority. The Orthodox-Protestant voters were often m favour of Protestant con
servatives and the liberal Protestants favoured the Protestant liberals Thus, when 
political cleavages existed among the electorate in some districts, they were often 
a reflection of religious cleavages

It soon became clear that the politics of deference could not bridge the religious 
cleavage between Catholics and Protestants The Catholic middle class and the 
small freeholders in the countryside did not pay deference to local prominent Prot
estants This was a potentially large threat to the politics of deference that could 
only flourish m a united local community Still, this threat almost never became 
reality m the first two decades after 1848 because most Catholic voters who lived 
m religiously mixed constituencies hardly exercised their right to vote Through 
this the political elites of these constituencies could keep up appearances that they 
enjoyed the trust of all inhabitants.

In the second half of the 1860s the circumstances m which the politics of defer
ence could dominate changed This was caused by several things but especially 
the concurrence of causes appeared to be explosive

In the 1860s the contours of a conservative party gradually emerged Most Prot
estant conservatives were anti-liberal and anti-Cathohc To them, the Netherlands 
was a Protestant nation in which there were only second-rate places available for 
the Catholics Additionally, the conservatives presented themselves as the de
fenders of the monarchy as opposed to the assumed liberal tendency to confine 
the king’s power.

With the emphasis on Protestantism and the monarchy, the conservatives were 
strongly supported by Orthodox-Protestants However, many Orthodox-Prot- 
estants also wanted a reform of the education act through which the chnstian and 
state schools would receive equal rights Thus, the state school would lose its pri
vileged position if the Orthodox-Protestants would get their way Many conser-/ 
vatives disagreed with this as for them the state school was a means through which 
the religious minorities learned to live with each other Although many conserva
tives had Orthodox sympathies, they did not want to endanger the nation’s unity 
by weakening the position of the state school

However, not only the Orthodox-Protestants wanted the education act re
formed. Increasingly more conservative Catholics wanted a reform too, especially 
since the publication of the encyclic Quanta Cura m 1864 in which liberalism was 
condemned. Although Orthodox-Protestants and Catholics strove for similar 
educational aims, a political collaboration was not really obvious There was a 
huge gap of distrust and a hostile history between these two groups Neverthe
less, they started coming closer together after the conservatives held out the pro
spect of a reform of the education act m 1866 A strong electoral pact emerged in
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which the conservatives were the intermediary between Orthodox-Protestants 
and Catholics

Already in the same year of 1866, governmental power fell the conservatives 
into their lap as the result of liberal disruption In the cabinet Van Zuylen-Heems- 
kerk (1866-1868) the conservatives dominated, but the Orthodox-Protestants and 
conservative Catholics had a minister too The government tried to end the liber
al parliamentary majority by two dissolutions of the Lower Chamber Despite a 
conservative gain m seats, the liberals kept a slight majority because of which the 
conservative government had to step down

After the resignation of the conservative government, the electoral coalition 
started to creak everywhere The government had not been able to reform the 
education act which caused disappointment especially among the conservative 
Catholics Therefore, a couple of months later the Dutch bishops issued a charge 
m which state education was referred to as a sad necessity and in which chnstian 
schools were recommended.

The anti-Cathohc feelings that were provoked through this charge among all 
sorts of Protestants, were tactfully exploited and stirred up by the liberals During 
the elections of 1869 the liberals presented themselves as the defenders of the Prot
estant nation against the ultramontane Catholics and their confederates Through 
this the liberals assumed the traditional conservative role of defenders of the Prot
estant nation, while the conservatives suddenly became the confederates of inter
national ultramontamsm Because the electoral coalition between conservatives 
and Catholics had been continued after the fall of the conservative government, 
the non-Orthodox conservative voters started to defect to the liberals and the 
Orthodox-Protestant voters to the antirevolutionaries Until then the antirevolu
tionaries had only been a marginal movement but thanks to this influx they suc
ceeded to develop into a major political movement This meant the end of polit
ical conservatism as an independent movement in the Netherlands

Besides a thorough rearrangement in the political field of force, the fierce political 
struggle between conservatives and liberals under the conservative government 
also caused a change in the way in which the elections were approached In the 
1870s avoiding to choose a party was no longer considered to be a virtue but a sign 
of cowardice or a lack of nerve to openly state one’s opinion Clear stands from 
candidates and voters were expected This caused a defensive position for the pol
itics of deference especially in the religiously mixed constituencies However, m 
the religiously homogeneous constituencies the politics of deference remained an 
important force
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Met de grondwetsherziening van 1848 werd een nieuw kiesstelsel 
ingevoerd: het absolute meerderheidsstelsel, ook wel districtenstel- 
sel genoemd. Over de Tweede-Kamerverkiezingen die daarna ge- 
houden werden, is nauwelijks iets bekcnd. Het historisch onder- 
zoek heeft zich namelijk vooral gericht op ‘Den Haag’ en de ont- 
wikkeling van de politieke partijen. Die verkiezingen bieden echter 
een interessante gelegenheid om de beleving van politick van een 
andere kant tc bckijken. Van de kant van bijvoorbeeld de kiesge- 
rechtigde landbouwers en middenstanders. Welke overwegingen 
speelden door bun hoofden wanneer zij bun stembiljet invulden? 
Waren dat regionale belangen, godsdienstige overwegingen of de 
wensen van vooraanstaande lokale grootheden?

De wijze waarop met verkiezingen werd omgegaan, veranderde 
sterk tussen 1848 en 1887. In de eerste decennia na de invoering van 
bet direct kiesrecht in 1848 stond de onafhankelijke kiezer boog 
aangeschreven. Deze kiezer moest rationed en in alle rust overwe- 
gen wie van de kandidatcn het best het algemeen belang kon behar- 
tigen. Na 1870 werd de ideale kiezer echter een partijganger die zich 
achter een vaandel schaarde en daar openlijk voor uitkwam. Deze 
veranderde manier van omgaan met kiezers is een van de belang- 
rijkste thema’s in dit bock.
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