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I Inleiding 

In 1848 brak in verschillende Europese landen revolutie uit. De Franse koning ont
vluchtte Frankrijk en ook de Pruisische en Oostenrijkse troon leken te wankelen. 
Nadat in maart in Berlijn straatgevechten waren uitgebroken, stelde de Pruisische 
koning de revolutionairen een grondwet in het vooruitzicht. Ook in Wenen bra
ken in dezelfde maand straatgevechten uit. In maart 1848 waren er in Europa nau
welijks gekroonde hoofden die de toekomst zonder zorgen tegemoet zagen. 

In Nederland brak geen revolutie uit, maar de dreiging ervan had wel invloed op 
de opstelling van de koning. Zij zorgde ervoor dat de impasse rond een grond
wetsherziening doorbroken werd. Verschillende kamerleden wensten namelijk al 
enkele jaren een herziening van het indirect kiesrecht. Ook streefden zij naar de 
invoering van ministeriële verantwoordelijkheid. Tegelijk waren ze echter van 
mening dat het initiatief van de koning diende uit te gaan. Koning Willem II pie
kerde er tot het voorjaar van 1848 echter niet over om een substantiële herziening 
toe te staan.1 

Onder indruk van de buitenlandse revoluties nam Willem II in maart 1848 toch 
het initiatief tot een grondwetsherziening. Daarbij passeerde hij de regering en de 
gematigde kamermeerderheid en benoemde de liberaal J.R. Thorbecke tot voor
zitter van een commissie tot herziening van de grondwet. Deze werd sinds enkele 
jaren als de leider van de liberale oppositie beschouwd. 

De commissie leverde snel werk en in april 1848 lag er een voorstel tot herzie
ning van de grondwet bij Willem II. Vooral onder druk van de koning, die had ver
klaard binnen één nacht van conservatief liberaal te zijn geworden, de publieke 
opinie en de voortdurende onrust in het buitenland werden de voorstellen door de 
beide kamers aanvaard. De kernstukken daarvan waren: directe verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, ministeriële ver
antwoordelijkheid, onschendbaarheid van de koning en meer rechten voor de Sta-
ten-Generaal. Begin november 1848 werd de nieuwe grondwet afgekondigd. 

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

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

1 Lodewijk Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850 (Groningen 
1987)202-226. 
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als te modern voor de toenmalige verhoudingen is omschreven. Deze typering is 
onder andere gebaseerd op de veronderstelde geringe politieke belangstelling van 
het electoraat. Dat zou tot uitdrukking zijn gekomen in matige tot lage opkom
sten bij de verkiezingen. Vooral de kiesgerechtigden uit de oude middenstand, zo
als bakkers, koperslagers en winkeliers, zouden politiek als een zaak van en voor 
'heren' hebben beschouwd.2 

Opvattingen, als die van Boogman, over de geringe participatie van grote delen 
van het electoraat zijn vaak gebaseerd op beperkte waarnemingen.3 Dat is niet 
vreemd, want gegevens over bijvoorbeeld de opkomst bij verkiezingen zijn nooit 
systematisch verzameld, laat staan gepubliceerd. Ook over de kiesdistricten is 
weinig bekend. Kortom elke beschouwing over verkiezingen kon tot nu toe door 
gebrek aan essentiële data op niet meer dan gissingen zijn gebaseerd. Dit boek wil 
onder meer in deze lacune voorzien. 

Aan verkiezingen zijn verschillende aspecten te onderscheiden. Naast de uitslagen 
zijn er bijvoorbeeld de gevolgen voor de krachtsverhoudingen tussen de politieke 
stromingen in de Tweede Kamer. Verder zijn er de mogelijke regionale variaties in 
stem- en opkomstpatronen. Daarnaast kunnen ook de kiesdistricten als uitgangs
punt worden genomen. De opkomsten en uitslagen binnen een district kunnen 
dan afgezet worden tegen variabelen als de welstand en de gezindte van de kiesge
rechtigden. 

Kwantitatieve aspecten nemen in vrijwel alle historische studies over verkiezin
gen vanzelfsprekend een voorname plaats in; zo ook in dit boek. Daarnaast is het 
mogelijk om te bekijken hoe over representatie en de relatie tussen kiezer en ge
kozene werd gedacht. Ongetwijfeld hadden deze denkbeelden invloed op het 
functioneren van kiesverenigingen en de wijze waarop de kiesgerechtigden bena
derd werden. Verder kunnen de kiezers zelf centraal worden gesteld. Welke over
wegingen speelden in hun hoofd wanneer ze hun stembriefje invulden. 

Ten aanzien van de meeste invalshoeken kan zonder veel overdrijving gesteld 
worden dat daaraan in de geschiedschrijving over de Nederlandse politiek in de 
tweede helft van de negentiende eeuw weinig aandacht is besteed. Over het parle
ment en het ontstaan van politieke partijen is inmiddels behoorlijk wat, zij het 
soms verouderde, literatuur voorhanden, maar deze studies beschouwen verkie-

2 J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling in Nederland 1840-1858 (Bussum 1978) 105. Tot 
een soortgelijke conclusie voor Amsterdam kwam eerder Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maat
schappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 143-
144. In Th. van Tijn, 'De wording der poütieke-partijorganisaties in Nederland', in: G.A.M. Beekelaar e.a. ed., 
Vaderlands verleden in veelvoud. 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (VVV) (Den Haag 
1975) 590-602, aldaar 590-591 heeft Van Tijn deze opvatting als typerend voor de Nederlandse politieke ver
houdingen vóór 1870 genoemd. 
3 Recentelijk nog herhaald in Piet de Rooy, 'Zes studies over verzuiling', Bijdragen en Mededelingen be
treffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 110(1995)380-392, aldaar 389. Ook De Rooy stelt dat de 
belangstelling voor de landelijke politiek in de negentiende eeuw doorgaans gering was. Hij wijst daarbij op 
een matige opkomst bij verkiezingen. De Rooy volgt het bekende cliché want de door hem besproken lokale 
studies bevatten nauwelijks gegevens die zijn stelling 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 gemeenteraadsverkiezingen 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 
verkiezingen zelf centraal en vooral de vraag hoe kiezers en kandidaten daar te
genaan keken. Speelde ideologische overtuiging, gezindte of welstand een door
slaggevende rol bij het uitbrengen van een stem of was oriëntatie op stad en streek 
belangrijker? Of gaan deze invalshoeken te veel uit van onafhankelijke kiezers en 
moeten verkiezingen meer in een sociale context worden geplaatst? Dat wil zeg
gen: was het invullen van een stembriefje vooral een dienst aan een lokaal invloed
rijk persoon? Wanneer de standenmaatschappij het belangrijkste referentiekader 
van de kiesgerechtigden was, dan kunnen de verkiezingen als een vorm van 
standspolitiek beschouwd worden. Voor de hand ligt dat al deze factoren een rol 
speelden en dat het vooral gaat om het soortelijk gewicht van elk ervan. 

De opbouw van het boek is als volgt. Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 
het kiesstelsel en de ontwikkeling en variatie van de opkomstcijfers bekeken. 
Daarnaast worden de belangrijkste politieke ontwikkelingen uit de periode 1848-
1887 geschetst. De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen een drieluik waarin de verkie
zingen steeds vanuit een verschillende invalshoek worden benaderd. Hoofdstuk 3 
plaatst de sociale context van verkiezingen centraal. De begrippen vertegenwoor
diging, algemeen en bijzonder belang en de band tussen kiezer en gekozene ko
men in 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 drieluik komen twee thema's naar voren die in de laatste hoofdstukken 
uitvoeriger behandeld worden. Een daarvan betreft de opkomst en ondergang van 
een zelfstandige conservatieve stroming in de jaren tussen 1864 en 1873. Dit tien
tal jaren blijkt in allerlei opzichten een cruciale periode in de Nederlandse politie
ke geschiedenis te zijn geweest. De conservatieven speelden hierin een van de 
hoofdrollen. 

Een andere belangrijke uitkomst van de turbulente periode aan het einde van de 
jaren 1860 is de verandering in de wijze waarop de kiesgerechtigden werden bena
derd. Het liberale ideaal van de onafhankelijke kiezer werd verdrongen door dat 
van de partijganger. Dat proces wordt in het laatste hoofdstuk behandeld. 

Ten slotte nog een woord over de periodisering en de bronnen. Het beginpunt 
1848 spreekt vanzelf. In dat jaar werden immers de directe verkiezingen inge
voerd. Het eindpunt 1887 is minder voor de hand liggend. Weliswaar werd in dat 
jaar de grondwet opnieuw herzien en werd de census belangrijk verlaagd en de in
deling van de kiesdistricten grondig overhoop gehaald, maar van een wezenlijke 
breuk kan toch niet gesproken worden. De periode 1848-1887 vormt echter van
uit het centrale thema van dit boek - de wijze waarop tegen verkiezingen werd 
aangekeken - wel degelijk een afgebakend tijdvak. In deze vier decennia werd na
melijk het ideaal van de onafhankelijke kiezer verdrongen door het ideaal van de 
partijganger. In de praktijk werd standspolitiek verdrongen door partijloyaliteit. 

Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat aanvankelijk betrekking had op 
de hele periode, 1848-1917, waarin in Nederland leden van de Tweede Kamer 
door middel van een districtenstelsel gekozen werden. Over dat tijdvak, dus ook 
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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 kiesdistricten, de godsdienstige samenstelling van de be
volking van de kiesdistricten en de aanbevelingen die een aantal toonaangevende 
kranten aan de vooravond van verkiezingen publiceerden. Opname van alleen al 
de gegevens uit de periode 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 publiceren. Hopelijk zal deze publicatie binnen een 
jaar na het verschijnen van dit boek beschikbaar zijn. 


