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II Verkiezingen in vogelvlucht. 
Kiesstelsel, opkomsten, kandidaturen en 

regionale verscheidenheid 

Het verloop van de verkiezingen tussen 1848 en 1887 werd in belangrijke mate be
paald door de wettelijke voorschriften die het kiesstelsel vorm gaven. Bepalingen 
omtrent census en leeftijd beïnvloedden de samenstelling van het electoraat en 
daarmee het verloop en de uitkomsten. Ook de wijze waarop de kiesdistricten wa
ren samengesteld was van invloed. 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 hoofdlijnen van het nieuwe kiesstelsel 
vast. Een kieswet moest deze hoofdlijnen uitwerken. Deze wet werd in 1850 door 
de Tweede Kamer aangenomen. Voor de verkiezingen die in de tussentijd moesten 
plaatsvinden, was in de additionele artikelen van de grondwet een 'voorloopig 
kiesreglement' opgenomen. 

De grondwet bepaalde dat de leden van de Tweede Kamer in kiesdistricten zou
den worden gekozen door de meerderjarige ingezetenen die tevens Nederlander 
waren. Om het kiesrecht te verwerven, moesten deze meerderjarige Nederlanders 
aan een census voldoen waarvan de hoogte tussen de ƒ20,- en ƒ160,- moest liggen. 
Het precieze bedrag zou per gemeente overeenkomstig de 'plaatselijke gesteld
heid' bepaald moeten worden. 

Het aantal kamerleden was niet gefixeerd, maar afhankelijk van de omvang van 
de bevolking. Elk kamerlid moest ongeveer 45.000 inwoners vertegenwoordigen. 
Door de bevolkingsgroei steeg het aantal kamerleden van 68 in 1850 tot 86 in 
1878. Om de nieuwe kamerleden onder te brengen en om niet al te veel scheef
groei tussen de kiesdistricten te laten optreden, moest de indeling van de distric
ten regelmatig herzien worden. Deze herzieningen van de kiestabel leidden regel
matig tot beschuldigingen van manipulatie of kieswetgeografie.1 

De leden van de Tweede Kamer hadden zitting voor vier jaar. Ze traden niet te
gelijk af. Aan de hand van een rooster moest om de twee jaar de helft van de kamer
leden zijn zetel vrijmaken. Alleen na een kamerontbinding traden alle kamerleden af. 

In de periode 1848-1887 waren twee regelingen van kracht die de bepalingen 
van de grondwet nader uitwerkten. Voor de eerste jaren na 1848 was dat het voor-

1 Zie voor kieswetgeografie ook J.J. Huizinga, 'Een gebroken spiegel. Zeventig jaar districtenstelsel (1848-
1917)', Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) 92(1979)426-437. 
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lopig kiesreglement uit de additionele artikelen van de grondwet en voor de pe
riode daarna de kieswet van 1850. Onder het voorlopig kiesreglement zijn slechts 
eenmaal algemene verkiezingen gehouden en een handvol tussentijdse verkiezin
gen. Om deze reden zal in dit hoofdstuk de aandacht vooral naar de kieswet van 
1850 uitgaan. Waar de regeling van 1848 ter sprake komt, wordt dat uitdrukkelijk 
vermeld. 

2 Leeftijd en sekse 

Alleen meerderjarige Nederlanders konden kiesgerechtigd worden. Meerderjarig 
werd men bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd. Kiesgerechtigden konden dus 
betrekkelijk jong zijn, maar in de praktijk waren twintigers en jonge dertigers ta
melijk 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 maatschappelij
ke positie en door nalatenschappen kon aan de eisen voldaan worden. Met het 
vorderen van de leeftijd steeg zodoende de kans op kiesrecht.2 Zo was de gemid
delde kiezer in een stad als Delft of Nijmegen een veertiger of vijftiger.3 

Het electoraat was niet alleen op leeftijd maar ook mannelijk. Noch in de 
grondwet van 1848 noch in de kieswet van 1850 werden vrouwen echter expliciet 
uitgesloten. Wel had artikel 3 van de kieswet van 1850, waarin bepaald werd dat de 
man geacht werd de aanslag van zijn vrouw te betalen, tot gevolg dat gehuwde 
vrouwen niet aan de census konden voldoen. Voor ongehuwde vrouwen en we
duwen lag dat anders. Zij werden immers wel persoonlijk 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 kiezerslijst geplaatst te worden, zou op deze interpretatie stranden.4 

2 Boudien de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-189} (Am
sterdam 1986)50-51, 136. Goede toelichtingen op de kieswet zijn J.H.G. Boissevain, De kieswet, opgehelderd 
door eene aanteekening (Amsterdam 1850) en A.M. Maas Geesteranus, De kieswet: met eene aanteekening ('s-
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, 'Gelijk recht voor allen! Feministische strijd tegen de maritale macht', Zesde jaarboek 
voor vrouwengeschiedenis (1985)138-161. Aletta Jacobs, Herinneringen, (Nijmegen 1978 (Ie druk 1924))94-
97. Aletta Jacobs was echter niet de eerste die de autoriteiten met het probleem van kiesrecht voor ongehuw
de vrouwen en weduwen zou confronteren. Al bij de voorbereidingen voor de eerste directe verkiezingen in 
1848 bleek dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend was dat vrouwen uitgesloten waren. Verschillende ge
meentebesturen plaatsten ongehuwde vrouwen en weduwen die aan de vereisten van de census voldeden op de 
kiezerslijst. O p last van Gedeputeerde Staten werden ze vervolgens weer geschrapt. Provinciaal Blad van Gel-
derland 25-10-1848, nr.102. 
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3 Census en electoraat 

In 1848 noemden de censusbepalingen alleen de grondbelasting en de personele 
belasting. De kieswet van 1850 voegde daar de patentbelasting aan toe. Verder tel
den ook de rijksopcenten op deze belastingen mee. Door het meetellen van het pa
tent en door een algemene verlaging van de census in 1850 steeg het aantal kiesge
rechtigden van 7,3% van de volwassen mannelijke bevolking in 1848 tot 10,8% in 
1850. Dat wil zeggen: een stijging van ruim 55.000 kiesgerechtigden tot ruim 
85.000. De censusbepalingen zouden tot 1887 ongewijzigd blijven. 

De relatieve omvang van het electoraat verschilde niet veel per provincie. Meest
al lag die tussen de 11,5% en 13,0% van de volwassen mannelijke bevolking. Al
leen Drenthe en Limburg bleven met 9,8% en 6,9% duidelijk bij de andere pro
vincies achter. Voor het hertogdom was dat in belangrijke mate toe te schrijven aan 
een lagere grondbelasting.5 

Landelijk daalde aanvankelijk het percentage kiesgerechtigden tot 10,7% van de 
volwassen mannen in 1859. Daarna zou het licht stijgen tot 11,1% in 1869 en 
12,1% in 1879. Deze kleine stijging was het gevolg van economische groei en van 
enkele wijzigingen in het belastingstelsel. De gelijkblijvende census na 1850 en de 
geringe groei van het percentage kiesgerechtigden wijzen erop dat de samenstelling 
van het electoraat in de loop der jaren weinig wijzigingen zal hebben ondergaan. 

De grondwet van 1848 bepaalde dat de census tussen ƒ20,- en ƒ160,- moest lig
gen. De kieswet van 1850 legde het censusbedrag per gemeente vast. Thorbecke, 
als minister van Binnenlandse Zaken de ontwerper van de kieswet, had als uit
gangspunt dat geen geschikte kiezers uitgesloten mochten worden. De grens zou 
daarom zo laag mogelijk gesteld moeten worden. Dat voor 493 van de 1231 ge
meenten de minimumcensus van ƒ20,- gold en dat in slechts 14 gemeenten de cen
sus boven de ƒ50,- lag, lijkt aan te tonen dat Thorbecke in zijn opzet was geslaagd.6 

Deze cijfers vertekenen echter de werkelijkheid enigszins, omdat in de gemeenten 
met een census van ƒ50,- of hoger in 1859 19,8% van de Nederlandse mannelijke 
bevolking 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 plaatselijke ge
steldheid bepaald worden. Of dit betekende dat in elke gemeente een zoveel moge
lijk gelijk percentage kiesgerechtigden moest worden verkregen of dat verschillen 
in welvaart juist in de omvang van het electoraat tot uitdrukking moesten komen, 
was niet duidelijk. In de kieswet van 1850 zijn beide opvattingen terug te vinden. 

5 Limburg nam in bepaalde opzichten een uitzonderingspositie in op het gebied van belastingen. Dat had 
vooral te maken met de omstandigheid dat het kadaster in Limburg pas in 1844 gereed was. Aanpassing van de 
provinciale hoofdsom werd echter uitgesteld vanwege mogelijke protesten. Pas in 1865 werd besloten de 
hoofdsom te verhogen wat leidde tot een verhoging van het tarief van de grondbelasting 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
lastingen als bron voor economische en sociale geschiedenis in de tweede helft van de negentiende eeuw, met 
bijzondere aandacht voor Limburg', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek (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 
kiezen. 
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Dat bijvoorbeeld de plattelandsgemeenten in de kustprovincies doorgaans relatief 
meer kiesgerechtigden telden dan die in de landprovincies zou aan de hogere wel
vaart op de kleigronden kunnen worden toegeschreven. Het feit dat het platteland 
in de kustprovincies aan een hogere census was onderworpen, hoeft daar niet mee 
in tegenspraak te zijn. De verschillen in census zorgden er dan immers voor dat de 
omvang van het electoraat niet al te ver uiteen zou lopen. Dat daarentegen in heel 
Noord-Brabant de census op het platteland ƒ20,- bedroeg, is niet terug te voeren 
op rationele overwegingen. Hierdoor was bijvoorbeeld in de Baronie van Breda in 
1858 ongeveer 15% van de volwassen mannen kiesgerechtigd, een aanzienlijk ho
ger percentage dan in veel gemeenten in de Friese kleistreek. Dit kon moeilijk ver
klaard worden door een hogere welvaart op de Brabantse zandgronden. 

Soortgelijke moeilijk te rechtvaardigen verschillen vallen ook op wanneer ste
den worden vergeleken. Zo telde Amsterdam rond 1860 duidelijk 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 in de relatieve grootte van het kiezerskorps niet al te groot zouden 
worden, maar tegelijk lagen aan de verschillen zelf weinig duidelijke criteria ten 
grondslag. 

4 Het belastingstelsel 

De census bestond uit de grondbelasting, de personele belasting en de patentbe
lasting. De grondbelasting kwam ten laste van de eigenaar en behelsde een heffing 
op ongebouwde of gebouwde eigendommen. De heffing op ongebouwde eigen
dommen betrof vooral landbouwgrond en leidde speciaal op het platteland tot 
aanzienlijke aanslagen. In de steden maakte de heffing op de gebouwde eigen
dommen het leeuwendeel van de opbrengst van de grondbelasting uit. 

De personele belasting werd geheven op uiterlijke kentekenen van welstand als 
de huurwaarde van de woning, de waarde van het meubilair, de haardsteden, het 
aantal deuren en vensters, het aantal paarden en het aantal dienstboden. De be
langrijkste grondslag was de huurwaarde. Deze kwam ten laste van de bewoner; 
hetzij huurder hetzij eigenaar. Het personeel was zowel in de steden als op het 
platteland een belangrijk belasting. 

Het patent was een soort bedrijfsbelasting, waarvan de aanslag op zeer uiteen
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 tarief. Voor sommige beroepen als geestelijken, advocaten en onderwijzers 
gold een vrijstelling, maar de belangrijkste vrijstelling betrof landbouwers. Hier
door was het patent een belasting die vooral in de steden van belang was. 

De belastingtarieven waren niet overal gelijk. Bij de personele belasting stegen 
ze naarmate een gemeente meer inwoners telde. Door de bevolkingstoename nam 

7 De Vries, Electoraat en elite, 30-32. 



16 II Verkiezingen in vogelvlucht 

zo het aantal kiezers langzaam toe. Het censusbedrag bleef namelijk gelijk.8 Voor 
een aantal beroepen werd ook bij het patent een tarief gehanteerd dat afhankelijk 
was van het inwonertal. Alle gemeenten waren in 1819 op basis van hun bevol
kingsaantal in een aantal tariefgroepen verdeeld, waarna deze indeling echter 
nooit meer werd aangepast. Zo kon er op den duur een flinke scheefgroei optre
den, omdat de effecten van economische groei of teruggang niet verdisconteerd 
werden. Hierdoor bestond er na verloop van tijd weinig verband meer tussen de 
tarieven en het welvaartsniveau van een gemeente.' 

In 1876 onderging de belasting op de ongebouwde eigendommen een belangrijke 
wijziging. Het jaar daarvoor was de herziening van het kadaster gereed gekomen. 
De belastbare opbrengst steeg flink vergeleken met die volgens het oude kadaster 
uit de jaren 1830. De overheid wenste echter geen extra opbrengsten zodat het ta
rief werd verlaagd. De totale opbrengst bleef zodoende na de herziening van het 
kadaster vrijwel ongewijzigd, maar op lokaal niveau traden sterk uiteenlopende 
effecten op. In sommige gemeenten daalde de belastingopbrengst en in andere 
steeg ze.10 In Amsterdam bijvoorbeeld verminderde het totaal van de aanslagen in 
de grondbelasting met bijna 40% waardoor het electoraat met 10% afnam." 

De grondbelasting onderging ook bij de rijksopcenten belangrijke veranderin
gen. Terwijl de rijksopcenten bij de personele belasting en het patent ongewijzigd 
bleven, werden met ingang van 1866 de 21,5 opcenten op de gebouwde eigen
dommen afgeschaft hetgeen een forse verlaging van de aanslag betekende. In heel 
Nederland trad hierdoor een daling van het aantal kiezers op.12 Volgens Boudien 
de Vries heeft de combinatie van de afschaffing van de rijksopcenten en de invoe
ring van het nieuwe kadaster niet onaanzienlijke gevolgen gehad voor omvang en 
samenstelling van het Amsterdamse electoraat.13 Ook in andere gemeenten zal dat 
het geval zijn geweest. 

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

5 Het platteland 

Op het platteland was een aanslag in de grondbelasting en in de personele belas
ting de meest voorkomende manier 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', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 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. de Vries, 'De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, de Provinciale 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 Joh. 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 vrijgesteld van patentbelasting. 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 provincie werd een hoofdsom 
vastgesteld die binnen de provincie door middel van een uniform tarief over de be
lastingplichtigen werd omgeslagen. Doorda t de hoofdsom per provincie uiteen
liep, bestonden er in feite provinciale tarieven. Zo werd in N o o r d - en Zuid-Hol 
land 12,8% geheven en in Drenthe en Noord-Brabant 11,1%.1 4 

De historicus N.J.P.M. Bos heeft berekend hoeveel in 1880 de gemiddelde 
grondbelasting per hectare cultuurgrond bedroeg.15 Met deze gegevens is het mo
gelijk te schatten hoeveel hectaren cultuurgrond gemiddeld volstonden om aan de 
census te voldoen. De uitkomsten zijn in tabel 2.1 opgenomen. In de tabel is te
vens per provincie het meest voorkomende censusbedrag op het platteland aange-

Tabel 2.1 Censusbedrag, grondbelasting en grondbezit per provincie 1880. 

census gemiddelde grondbelasting gemiddeld aantal hectaren 
per hectare benodigd om aan census te voldoen 

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 
N H 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 provincies waren dus tamelijk groot. In Zuid-Holland 
was gemiddeld 6,2 hectaren voldoende om kiesrecht te verwerven, maar in Over
ijssel moest het grondbezit gemiddeld 10,9 hectaren bedragen. Dat in Zuid-Hol 
land beduidend meer kiesgerechtigden voorkwamen dan in Overijssel lijkt dan 
ook makkelijk verklaarbaar. Toch was de verhouding tussen census en tarieven 
niet doorslaggevend. O o k andere factoren, zoals de verdeling van het grondbezit, 
waren van belang.16 De grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigen
dommen moest door de eigenaren worden opgebracht. De omvang van het elec
toraat werd daarom ook bepaald door de aanwezigheid van grootgrondbezit en de 
verhouding tussen de aantallen eigenaren en pachters. Pachters betaalden meestal 
alleen personele belasting voor de boerderij waarin ze woonden. Een belasting die 

14 Bos, 'Belastingen als bron', 52-53, noot 12 p.95. 
15 Ibidem, 59-61, noot 27 p . 96-97. 
16 Ibidem, Bijlage IIb. 
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ook eigenaren betaalden wanneer ze in hun eigen boerderij woonden. Kleine boe
ren die eigenaar van land en boerderij 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. Zo wees jhr. J. C. Martens van Seven-
hoven er bij de behandeling van de kieswet in de Eerste Kamer op dat veel deftige 
en achtenswaardige huurboeren van het kiesrecht uitgesloten 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 tarieven in
vloed op de samenstelling en omvang van het electoraat. Bij het patent bijvoor
beeld was de aanslag voor sommige beroepen afhankelijk van de omvang van de 
woonplaats. Zo betaalden grof- en hoefsmeden, koperslagers en loodgieters met 3 
tot 5 knechten in Amsterdam ƒ19,20 in het patent en in Breda ƒ10,24, terwijl de 
census in de hoofdstad ƒ112,- bedroeg en in Breda ƒ30,- In Dordrecht betaalden 
zij ƒ15,36 in het patent evenals in Leeuwarden en Maastricht, terwijl de census in 
deze steden respectievelijk ƒ70,-, ƒ50,- en ƒ34,- bedroeg. 

Van enkele steden is de sociale samenstelling van het electoraat in 1850 in kaart 
gebracht. In de stad Utrecht behoorde 29% van de kiesgerechtigden tot de am
bachtslieden en 21,5% tot de winkeliers, logementhouders en kroeghouders.18 In 
Haarlem behoorde bijna 55% tot de beoefenaars van ambachten, winkeliers en 
overige zelfstandigen. Door de patentbelasting kon 22% van de kiesgerechtigden 
aan de census voldoen. Van deze groep 'patentkiezers' behoorde 80% tot de, 
vooral kleine, middenstand.19 In Delft bestond 23,3% van het electoraat uit am
bachtslieden en 22,9% uit winkeliers, slagers, schippers en andere beroepen uit de 
middenstand.20 In Amsterdam daarentegen behoorde in 1854 slechts 12,7% van 
het electoraat tot de kleine burgerij.21 Dat was gezien de hoge census in de hoofd
stad ook niet verwonderlijk. 

Ondanks het gering aantal gegevens lijkt het erop dat in de steden ongeveer de 
helft van het electoraat uit ambachtslieden, winkeliers en andere kleine zelfstandi
gen bestond. Dankzij de patentbelasting was vooral de oude middenstand goed 
vertegenwoordigd. De gegevens laten echter niet 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 katholieke elec-

17 Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedurende de zitting van 1849-1850 
Martens van Sevenhoven, 1849-1850, 163. 
18 L. Blok, 'Rond de kieswet van 1850: gedane zaken namen geen keer', in: Figuren en figuraties. Acht op
stellen aangeboden 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'. Beschouwingen 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 uit 1869 onderzocht. Ook in deze Noord-Brabantse gemeente bestond on
geveer de helft van het katholieke electoraat uit ambachtslieden en winkeliers, 
maar van sommige beroepen als bakkers en vleeshouwers was meer dan de helft 
van de beroepsbeoefenaren kiesgerechtigd. Verder beschikte de helft van de win
keliers over het kiesrecht.22 Of de Bredase gegevens representatief zijn, is door de 
grillige werking van de patentwet moeilijk te bepalen. Wel wijzen ze erop dat van 
sommige beroepen opmerkelijk veel beoefenaren het kiesrecht konden bezitten. 

Dat de kiesgerechtigden niet samenvielen met de aanzienlijken of gegoeden was al 
langer bekend. Sommige gegoede burgers waren niet kiesgerechtigd en sommige 
kiesgerechtigden waren geen gegoede burgers.23 Gebrek aan onderzoek laat dui
delijke uitspraken over de samenstelling van het electoraat echter niet toe. Vooral 
niet omdat op mogelijke regionale verschillen die samenhingen met factoren als 
bezitsstructuur, belastingstelsel, pacht en grootgrondbezit nauwelijks zicht be
staat. Toch zijn uit de voorgaande beschouwingen wel enkele zaken af te leiden. 

Allereerst is daar het opmerkelijke gegeven dat veel kiesgerechtigden veertigers 
of vijftigers waren. Wat de politieke relevantie hiervan was, is nauwelijks in te 
schatten maar het is wel duidelijk dat politieke stromingen moeilijk met jongeren 
zijn te verbinden. Zo kan de liberale stembusoverwinning van 1848 niet verklaard 
worden uit mogelijke liberale sympathieën onder jonge kiezers. Daarvoor waren 
er eenvoudig te weinig. Wanneer er rond 1848 al sprake zou zijn geweest van een 
liberaalgezinde jonge generatie van twintigers dan zou het politieke effect daarvan 
pas vanaf 1860 merkbaar zijn geweest. Dan namelijk zouden de jongeren van 1848 
in grote getale tot het electoraat toetreden. Vooropgesteld dat ze al die tijd liberaal 
gezind waren gebleven. 

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

7 Kiesdistricten 

Elk kamerlid diende 45.000 inwoners te vertegenwoordigen. De kiesdistricten waren 
dus niet gefixeerd, maar moesten door de bevolkingsgroei steeds weer herzien wor
den. Deze herzieningen van de kiestabel vonden plaats in 1858,1864,1869 en 1878. 

Het opstellen van een kiestabel was niet alleen een technische kwestie waarbij de 
bevolking gelijkelijk over de districten verdeeld moest worden. Menig kamerlid 

22 R. de Jong, "Eene schifting tussen bokken en schapen'. Enkele achtergronden en gevolgen van de conser-
vatief-katholieke verkiezingssuccessen in Breda rond 1870', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek. (NHJb) 
115-154, aldaar 138-139, bijlage IV 152-154. 
23 L. Blok en J.M.M, 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 tegenstellingen ontstonden, 
kwam het partijbelang steeds meer op de voorgrond te staan. Ook werden de mo
gelijkheden tot manipulatie groter doordat de kiesgerechtigden makkelijker in 
voor- en tegenstanders te verdelen waren. 

De toepassing van kieswetgeografie liet zien waar het bij verkiezingen uiteinde
lijk om ging: het winnen van zetels. Aanvankelijk werd het verschijnsel gebagatel
liseerd of ontkend, maar vanaf de tweede helft van de jaren 1870 gaven liberale ka
merleden openlijk toe dat bij een herziening van de kiestabel vermeerdering van 
het aantal liberale zetels werd nagestreefd.24 

Bij een beschouwing over kiesdistricten is vooral de verhouding tussen stad en 
platteland en de godsdienstige samenstelling van de bevolking belangrijk. Door de 
invoering van het districtenstelsel kwam het zwaartepunt bij het platteland te lig
gen.25 Het typische kiesdistrict bestond uit een middelgrote stad als Gouda, Alk
maar of Deventer met het omringende platteland. Op dat platteland woonden be
duidend meer kiesgerechtigden dan in de stad. De belangrijkste oorzaak hiervan 
was dat de meeste districten tweevoudig waren. Ze vaardigden twee kamerleden af 
waardoor het district ongeveer 90.000 inwoners telde. De enige districten die in 
meerderheid stedelijke kiesgerechtigden telden, waren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht. Samen waren ze in 1854 goed voor 11 van de 68 kamerle
den en in 1883 voor 15 van de 86. 

Kwantitatief overschaduwde het platteland de middelgrote steden, maar de ste
delijke elites namen meestal toch het voortouw bij verkiezingen. Zeker in de jaren 
1850 en 1860 volgden de dorpselites de aanbevelingen van de stedelijke kiesver
enigingen of van een ad hoc comité van notabelen.26 Veel kamerleden waren ook 
afkomstig uit provinciesteden.27 Alleen waar een duidelijke tegenstelling bestond 
tussen stad en platteland, van welke aard dan ook, kon het kwantitatieve over
wicht van het platteland de doorslag geven. Bekende voorbeelden hiervan zijn 
Arnhem en Leiden waar rond 1860 de liberale stad overstemd werd door het con
servatieve platteland. Kwantitatief domineerde na 1848 dus het platteland, maar in 
de praktijk trokken de stedelijke elites nog vaak aan de touwtjes. Door de toene
mende polarisering rond 1870 zou deze tegenstelling snel aan betekenis inboeten 
of een andere, partijpolitieke of godsdienstige, gedaante aannemen. 

Een kwestie die steeds opnieuw de gemoederen in beweging zou brengen, be
trof de religieuze samenstelling van de kiesdistricten. Vooral de positie van de ka
tholieken trok de aandacht. Bij de behandeling van de kieswet in 1850 bestond er 
onder katholieken nogal wat onvrede met de voorgestelde districten. De katholie
ke krant De Tijd was bijvoorbeeld wantrouwig geworden na de teleurstellende re
sultaten van katholieke kandidaten tijdens de eerste directe verkiezingen in 1848. 

24 Huizinga, 'Een gebroken spiegel' 434. 
25 H. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery in the Netherlands' (1981), in: J.Th.J. van den Berg 
en B.A.G.M. Tromp ed., H, Daalder. Politiek en Historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijken
de politieke wetenschap (Amsterdam 1990) 21-63, aldaar 37. 
26 Zoals bijvoorbeeld in Breda; De Jong, 'Eene schifting' 117-119. 
2 7 JTh.J . van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Ka
merleden tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983) 93-95. 
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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 creëren 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 scheiding aan tussen katholieke en 
protestantse kiesdistricten. 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 
vrijwel homogeen katholieke provincie Noord-Brabant met de aangrenzende 
noordelijke provincies ontzag was geen toeval. Zo konden de Brabantse districten 
katholieken afvaardigen terwijl de katholieke invloed in de districten direct boven 
de grote rivieren zoveel mogelijk beperkt bleef. 

Een ander voorbeeld vinden we in Gelderland. In het district Nijmegen was 
81,8% van de bevolking katholiek terwijl dit percentage in andere Gelderse dis
tricten niet boven de 30 uitkwam. Overigens was het district Nijmegen tot stand 
gekomen na een amendement van het katholieke kamerlid jhr. J.A.C.A. van Nis
pen van Sevenaer.2' Blijkbaar gaf hij de voorkeur aan twee zekere katholieke zetels 
boven een grotere invloed in andere districten. 

Ook na 1850 bleef de scheiding tussen protestantse en katholieke districten een 
constante factor in de overwegingen van ministers en kamerleden. Doordat vanaf 
het einde van de jaren 1860 naast de katholieken ook de antirevolutionairen een 
zelfstandige politieke stroming vormden en beide bovendien tegenover de libera
len kwamen te staan, werden de overwegingen bij het opstellen van de kiestabel 
steeds complexer. Omdat de electorale samenwerking tussen katholieken en anti
revolutionairen aanvankelijk niet bepaald soepel verliep, bood dat interessante 
mogelijkheden tot manipulatie. 

Het liberale kabinet-Kappeyne van de Coppello toonde bijvoorbeeld in 1878 
over een fijne neus voor kieswetgeografie te beschikken. Zo kreeg het district 
Goes in 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 liberalen in het enkelvoudige district Goes 
steeds kansloos waren geweest, werd in 1878 de eerste liberaal sinds 25 jaar geko
zen. In de herstemming bleken de antirevolutionairen, geheel naar de liberale ver
wachting, liever op de liberale, want protestantse, kandidaat te stemmen dan op de 
katholiek. Hetzelfde gebeurde in het in 1878 opgerichte district Zevenbergen. 
Ook hier zorgde antipapisme onder protestantse kiezers ervoor dat een liberaal 
het district ging vertegenwoordigen. De liberale opzet om katholieken en antire
volutionairen tegen elkaar uit te spelen door districten te creëren waarin beide een 
aanzienlijke minderheid vormden, bleek succesvol. Deze kieswetgeografie droeg 
in belangrijke mate bij aan de liberale kamermeerderheid. 

28 J.H.J.M. Witlox, De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870 (Bussum 1969) 
154-164 
29 Witlox, De staatkundige emancipatie, 162-163. 
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8 Partijen en labels 

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

Het politieke leven in de Tweede Kamer kon nogal afwijken van dat in de kies
districten. Zo hadden benamingen van politieke richtingen die gangbaar waren 
binnen de toonaangevende politieke kringen, zoals die van kamerleden en pers, 
soms weinig of een andere betekenis voor de kiesgerechtigden. De vraag of de kie
zers bij het uitbrengen van hun stem in termen als 'liberaal' of 'conservatief' dach
ten, zal weliswaar pas in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, maar het 
is niet overbodig nu vast op dat probleem te wijzen. In dit hoofdstuk zal namelijk 
gebruik worden gemaakt van de traditionele indeling van het Nederlandse poli
tieke landschap in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een indeling die er 
vanuit gaat dat er vanaf 1848, maar zeker vanaf 1853, herkenbare politieke stro
mingen bestonden. Politiek speelde zich in deze opvatting bovendien bijna uit
sluitend in Den Haag af. 

Vanouds worden in de historiografie liberalen, conservatieven en antirevolutio
nairen onderscheiden. Katholieken worden soms als een aparte groepering be
schouwd en soms als een deel van de liberalen of conservatieven. Daarnaast wor
den ook conservatief-liberalen onderscheiden, die een positie tussen conservatie
ven en liberalen innamen. Tot welke stroming kamerleden en kandidaten gerekend 
moeten worden, is een moeilijke vraag. Het is mogelijk hun gedachtegoed als uit
gangspunt te nemen, hun stemgedrag in de Tweede Kamer of hun positie bij de ver
kiezingen. Het ligt voor de hand dat in dit boek voor het laatste criterium wordt 
gekozen. Het gaat immers om het vaandel waaronder kandidaten aan de kiesge
rechtigden werden gepresenteerd. Maar ook dan blijft het een probleem om de 
kleur van het vaandel vast te stellen, omdat het fenomeen kandidaat voor de kies
wet niet bestond. 

Het begrip kandidaat bestond tot de kieswet-Van Houten uit 1896 officieel niet. 
Iedere kiezer stond het vrij een stem op de persoon van zijn voorkeur uit te bren
gen. Dat kon een buurman zijn, een lokaal invloedrijk persoon of een bekende li
beraal of conservatief. Vooral in de eerste decennia na 1848 is het daarom onmoge
lijk om voor iedereen die in de uitslagen voorkwam een politieke kleur vast te stel
len. Sommige personen onttrokken zich bovendien aan elke indeling. Wel kan het 
raadplegen van vooraanstaande kranten hier enige uitkomst bieden. De meeste van 
deze kranten publiceerden namelijk aan de vooravond van de verkiezingen aanbe
velingen van kandidaten. Vanaf ongeveer 1870 gebeurde dat voor de meeste dis
tricten, maar in de jaren daarvoor was dat lang niet altijd het geval. In die jaren kan 
onderlinge vergelijking 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 gebruik worden gemaakt wanneer aan personen politieke la
bels moeten worden gekoppeld. Ook bij het vaststellen van de omvang van de po
litieke stromingen vanaf het einde van de jaren 1860 is van deze bron gebruikge
maakt. De gegevens over de aanbevelingen zullen, zoals ook al in de inleiding is 
vermeld, later gepubliceerd worden.30 

9 Opkomst en politieke ontwikkeling 

De opkomst bij verkiezingen kan een goede graadmeter zijn om de politieke par
ticipatie van de kiesgerechtigden te bepalen. Het districtenstelsel 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 bijna alle districten verkie
zingen werden gehouden. Dat kwam doordat de meeste districten meervoudig 
waren. Ze werden door twee of meer kamerleden vertegenwoordigd waardoor er 
elke twee jaar minimaal een aftrad. Een handvol enkele districten zorgde er echter 
voor dat bij de tweejaarlijkse verkiezingen niet alle kiesgerechtigden een stem 
konden uitbrengen. Doordat deze districten maar door één kamerlid vertegen
woordigd werden, kon het electoraat in die districten maar eens in de vier jaar de 
gang naar de stembus maken. Algemene verkiezingen vonden daarom alleen na 
een kamerontbinding plaats. Toch zullen in dit boek ook de tweejaarlijkse verkie
zingen als algemene verkiezingen worden aangeduid, omdat slechts een klein deel 
van het Nederlandse electoraat in de enkelvoudige districten woonachtig was.31 

Ook heeft een districtenstelsel zijn eigen regels voor de interpretatie van de op
komst. Zo kan niet voetstoots worden aangenomen dat een lage opkomst op des
interesse en onverschilligheid wijst. Onder het stelsel van evenredige vertegen
woordiging telt iedere stem, maar onder een districtenstelsel niet. De opkomst is 
sterk afhankelijk van de krachtsverhoudingen binnen de districten. Vooral wan
neer onder het electoraat min of meer afgebakende stromingen herkenbaar zijn, 
kunnen de verschillen in opkomst tussen de districten groot zijn. 

In grafiek 2.1 is de opkomst bij de algemene verkiezingen tussen 1848 en 1887 
weergegeven.32 Wanneer de opkomst als barometer voor opwinding en betrok-

30 Een alternatief is er ook niet. O m dezelfde reden zal Van Tijn gebruik hebben gemaakt van het Algemeen 
Handelsblad in Th. van Tijn, 'The partv structure of Holland and the outer provinces m the nineteenth centu
ry', in: VVV 560-589. 

Voor de hele periode is het liberale Algemeen Handelsblad en de katholieke De Tijd geraadpleegd. Voor de 
conservatieven is tussen 1862 en 1875 gebruikgemaakt van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage. 
Bij de antirevolutionairen ligt de zaak wat ingewikkelder. Voor de jaren tussen het verschijnen van De Neder
lander (1850-1855) en De Standaard (1872-1887) zijn alleen de verkiezingsbrochures bruikbaar die de antire
volutionaire voorman G. Groen van Prinsterer in 1856, 1864 en 1866 schreef. 
31 Een misverstand dat de laatste jaren steeds weer opduikt, is de opvatting dat in sommige districten bij ge
brek aan kandidaten of interesse geen verkiezingen zouden hebben plaatsgevonden. Deze opvatting is onjuist. 
Vóór 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 eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988) 149; 
De Rooy, 'Zes studies naar verzuiling', 389. 
32 In 1848, 1850, 1853, 1866, 1868, 1884,1886 en 1887 was sprake van verkiezingen na kamerontbinding. 
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kenheid mag worden beschouwd, dan zouden de eerste directe 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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De verkiezingen in 1848 leverden de liberalen een kamermeerderheid op. He t 
zittend kabinet-Donker Curt ius bleek voor deze Kamer te behoudend en moest 
eind 1849 plaats maken voor Thorbeckes eerste kabinet. De liberale leider was 
aanvankelijk buiten de regering gehouden, maar na de verkiezing van veel geest
verwanten was dat niet goed meer mogelijk. 

He t eerste kabinet-Thorbecke kon zich aan de taak zetten om de grondwet in 
organieke wetten uit te werken. De kieswet van 1850 was één van deze wetten. N a 
het aannemen ervan werd de Tweede Kamer ontbonden en vonden verkiezingen 
plaats. Hoewel de meeste kamerleden zonder veel tegenstand werden herkozen 
was de opkomst opnieuw hoog. Misschien wilden nogal wat nieuwe kiezers - de 
groei van het electoraat was het gevolg van een verlaging van de census in de 
meeste gemeenten en een toestroom van patentkiezers - de kans om voor het eerst 
een stem uit te brengen niet aan zich voorbij laten gaan. H o e dat ook zij, de libe
ralen ondervonden geen nadeel van deze nieuwe kiezers. De Kamer bleef liberaal 
gezind. 

N a een voortvarende start in 1850 en 1851, jaren waarin onder andere de p ro 
vinciale wet, de kieswet en de gemeentewet werden aangenomen, begon de wet
gevende arbeid van het kabinet-Thorbecke te stokken. Twee heikele onderwerpen 
lagen nog onaangeroerd: een regeling van het onderwijs en een van de armenzorg. 
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De ontwerpwet voor de armenzorg die Thorbecke eind 1851 had ingediend, on
dervond veel tegenstand. Ook buiten de Tweede Kamer. De steen des aanstoots 
was dat het wetsontwerp de kerkelijke en particuliere liefdadigheid 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
kiezingen in 1852 voor dat bij de keuze het standpunt van de kandidaten ten aan
zien van de armenzorg doorslaggevend moest zijn.33 

Hoeveel onrust de voorgestelde regeling van de armenzorg ook opriep, de posi
tie van Thorbecke werd er niet door in gevaar gebracht. Potentieel bedreigender 
was de katholieke steun die de liberalen hadden ontvangen bij de grondwetsher
ziening en bij de eerste directe verkiezingen. Bij sommige protestanten had dat in 
1848 al geleid tot speculaties omtrent een exclusief bondgenootschap tussen Thor
becke en de katholieken.34 In ruil voor de vrijheid van onderwijs en godsdienst 
zouden de katholieken de liberalen gesteund hebben. Hoewel een exclusief bond
genootschap nooit is gesloten, waren de verlokkingen van de vrijheid van onder
wijs en godsdienst zelfs voor de meeste conservatieve katholieken zo groot dat zij 
de andere hervormingen maar voor lief hebben genomen. Tegen steun aan de libe
ralen hebben zij zich niet verzet. Hooguit hebben enkelen zich afzijdig gehouden. 
Hierdoor waren de speculaties omtrent een bondgenootschap niet helemaal uit de 
lucht gegrepen.35 

Doordat onder protestanten nogal wat antipapisme voorkwam, vormde elke 
politieke verbintenis met de katholieken, voor wie dan ook en hoe indirect ook, 
steeds een risico. De katholieke afgevaardigden en de katholieke kiesgerechtigden 
boven de grote rivieren waren begerenswaardige bondgenoten, maar tegelijk was 
samenwerken met katholieken spelen met vuur. De Nederlandse politieke ge
schiedenis en met name de electorale kant daarvan staat voor een belangrijk deel 
in het teken van een gedurig draaien rond de katholieke stemmen. Alle nagenoeg 
exclusief-protestantse politieke stromingen - liberalen, conservatieven en antire
volutionairen - hebben op hun beurt toenadering tot de katholieken gezocht. Het 
resultaat was niet altijd naar verwachting, maar steeds werd het politieke land
schap hierdoor ingrijpend gewijzigd. 

De eerste maal bleek dat bij de Aprilbeweging in 1853. Dat was een protestant
se agitatie tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. De vrijheid van de 
katholieke kerk om haar eigen bestuur in te richten was door de grondwet gega
randeerd, maar voor veel protestanten was de daadwerkelijke terugkeer van de 
bisschoppen toch een slag in het gezicht. Pas nu werd duidelijk dat Nederland 

33 Boogman, Rondom 1848, 98-109; J J . Dankers, 'Thorbecke en de Armenwet van 1854, Armenzorg tussen 
staatsalvermogen en particulier initiatief' in: E. Jonker en M. van Rossem ed., Geschiedenis & Cultuur. Acht
tien opstellen (Den Haag 1990) 119-130; De Tijd 3-6-1852. 
34 Boogman, Rondom 1848, 73-74. Zie over het antipapisme in de jaren 1840 en daarna o.a.: A.A. de Bruin, 
Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlan
den gedurende de eerste helft van de 19de eeuw, een cultuurhistorische studie (Barneveld 1985); André de 
Bruin, 'Antipapisme bij protestanten in de negentiende eeuw: een proeve', in: Hans Righart ed. De zachte kant 
van de politiek. Opstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage 1990) 69-87. 
35 G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jonge
ren 1847-1852 (Hilversum en Antwerpen 1964) 78, 88-91. 
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geen protestantse natie meer was. Veel protestanten konden of wilden dat niet ac
cepteren. 

De protestantse toorn richtte zich op de katholieken en op Thorbecke. Het ka
binet had immers het herstel van de hiërarchie niets in de weg gelegd en stond bo
vendien naar de zin van veel protestanten op te goede voet met de katholieken. 
Daarbij dachten zij natuurlijk vooral aan de steun die de liberalen in 1848 hadden 
ontvangen. In hun ogen waren de liberalen tot handlangers van Rome verworden. 

Onder druk van de Aprilbeweging maar vooral door de houding van koning 
Willem III, die nooit veel met de liberalen in het algemeen en met Thorbecke in 
het bijzonder op heeft gehad, viel het kabinet in april 1853. Thorbecke werd op
gevolgd door F.A. van Hall, die vóór 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 ontbin
den van de Tweede Kamer om de liberale meerderheid te breken. Nog onder de 
indruk van de Aprilbeweging brachten veel kiesgerechtigden hun stem uit. Ver
scheidene liberalen slaagden er niet in hun zetel te behouden. Veel protestantse 
kiezers waren blijkbaar van hun liberale voorkeur teruggekomen. Of deze ver
schuiving in politieke termen geduid mag worden, is echter de vraag. Daarvoor 
moet eerst bekeken worden hoe de liberalen in 1848 aan hun meerderheid waren 
gekomen. 

10 De verkiezingen van 1848 

De eerste directe verkiezingen zorgden voor flink wat nieuw bloed in de Tweede 
Kamer. Van de 68 kamerleden hadden er slechts 22 eerder zitting gehad.36 Wanneer 
de oud-ministers Van Hall en L.N. graaf van Randwijck meegeteld worden dan 
waren 24 kamerleden, ruim eenderde van het totaal, afkomstig uit het oude poli
tieke bestel. Onder deze oud-kamerleden kwamen bovendien verschillende libe
ralen voor als Thorbecke, L.D. Storm, E.W van Dam van Isselt en B. Wichers. Wel 
werden ook enkele conservatieven als G.W Verweij Mejan herkozen, maar zij 
vormden een kleine groep. 

Dat in 1848 slechts een gering aantal conservatieven in de Tweede Kamer zitting 
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 vóór 1848 namen eenvoudig 
niet deel aan de verkiezingen of deden een gooi naar een zetel in de Eerste Kamer. 
Slechts acht oud-kamerleden werden in 1848 door de kiezers afgewezen. Hieron
der waren enkele conservatieven maar in het algemeen kan gesteld worden dat de 
conservatieven de liberalen in 1848 ruim baan hebben gegeven. In veel districten 
hadden de kiezers alleen maar de keus tussen vooruitstrevende kandidaten. 

36 Oud-kamerleden zijn degenen die zitting hadden in 1847-1848 of eerder. Niet meegeteld zijn de leden van 
de Dubbele Kamer in 1840 en 1848 en evenmin de leden van de laatste zitting onder het oude stelsel, die van 
oktober 1848 tot februari 1849. 
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De overwegingen op grond waarvan veel conservatieven zich niet in de verkie
zingen mengden, waren divers, maar ongetwijfeld zal hun teleurstelling over de 
houding van Willem II tijdens de grondwetsherziening een rol hebben gespeeld. 
Diens plotse ommezwaai van conservatief naar liberaal liet veel conservatieven 
ontheemd achter. Hun natuurlijk verenigingspunt was ze uit handen geslagen. 
Dat zal de conservatieve dadendrang bij de verkiezingen niet hebben bevorderd.37 

Verder steeg het liberale 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
kiezingen deelnamen stelden zich achter de nieuwe grondwet op en noemden 
zich liberaal. 

Om deze redenen kan de uitslag van de verkiezingen van 1848 niet, zoals som
mige auteurs wel geneigd zijn te doen, betiteld worden als een liberale overwin
ning.39 Zeker niet als daarmee bedoeld zou worden dat de kiesgerechtigden door 
hun stemgedrag de liberale hervormingen bevestigd zouden hebben, zoals bij
voorbeeld de historicus Lodewijk Blok meent.40 Ook de hoge opkomst in 1848 
kan niet als een ondersteuning van de liberalen worden gezien. De relatie tussen 
opkomst en verkiezingsstrijd was vaak nauwelijks aanwezig. Zo bedroeg de op
komst in het kiesdistrict 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 
stembriefje hadden ingevuld. Het ontbreken van een serieuze tegenkandidaat 
weerhield veel kiesgerechtigden er blijkbaar niet van om toch hun stem uit te 
brengen. 

11 De Aprilbeweging van 1853 en haar nasleep 

De Aprilbeweging was niet alleen de eerste krachtproef voor de liberalen, maar 
ook het eerste conflict, waardoor zich bij verkiezingen allerlei stromingen en 
groepjes profileerden. Kandidaten moesten hun positie bepalen ten opzichte van 
de vraag of Nederland al dan niet een in wezen protestantse natie was. De agitatie 
tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie bracht een aantal groepen bij
een die elk hun eigen beweegredenen hadden om met elkaar samen te werken. De 
belangrijkste waren de antirevolutionairen, de groot-protestanten en de conserva-
tief-liberalen. 

In veel opzichten was de antirevolutionair G. Groen van Prinsterer conserva
tief.41 Zo bestreed hij in 1850 het ontwerp voor een provinciale wet en een jaar la-

37 Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Am
sterdam 1992) 161. 
38 Ibidem, 160. 
39 Andere auteurs spreken meer algemeen over liberale verkiezingssuccessen in 1848 zonder aan te geven of 
het electoraat in meerderheid als liberaal beschouwd moet worden. Bijvoorbeeld: Boogman, Rondom 1848, 74. 
40 Blok, Stemmen en kiezen, 275 beschouwt de uitslag in 1848 als een verschuiving van de politieke publie
ke opinie in liberale richting. 
41 Literatuur waarop de onderstaande schets vooral gebaseerd is: G.J. Schutte, mr. G. Groen van Prinsterer 
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ter het ontwerp voor een gemeentewet omdat hij beide ontwerpen centralistisch 
vond. Op koloniaal terrein sloot hij zich meestal bij de conservatieve opinie aan. 
Daarentegen huldigde Groen op het punt van het onderwijs wel een duidelijk ei
gen standpunt. Dat moest volgens hem positief-christelijk zijn. In het godsdien
stig verdeelde Nederland kon dat alleen bereikt worden wanneer het openbaar 
onderwijs in gezindtescholen gesplitst zou worden. Daarnaast wilde Groen het 
oprichten van bijzondere scholen zo min mogelijk belemmeren. De meeste con
servatieven waren echter niet gecharmeerd van bijzondere scholen. Vooral niet 
wanneer deze de godsdienstige verschillen zouden benadrukken. Zij wensten een 
openbare school waar alle gezindten gebruik van zouden maken. 

De geringe politieke verschillen hadden tot gevolg dat de antirevolutionairen 
van tijd tot tijd in het conservatisme leken op te gaan. Vooral in tijden waarin het 
onderwijs weinig aandacht trok of wanneer de positie van het koningshuis of het 
protestantse karakter van de natie op de voorgrond stond. Het bestaan van een 
zelfstandige antirevolutionaire stroming in de jaren 1850 en 1860 was vooral af
hankelijk van Groen zelf. De antirevolutionaire stroming was sterk persoonsge
bonden. Toen bijvoorbeeld Groen rond 1860 geen kamerlid was en zich ook niet 
verkiesbaar stelde, leek het met de antirevolutionairen gedaan. Noch bij verkie
zingen noch in de Tweede Kamer werd er meer veel van hen vernomen. 

Dat de antirevolutionaire stroming zich toch wist te handhaven, moet vooral 
worden toegeschreven aan de strijd van Groen om het modernisme uit de Neder
landse Hervormde Kerk te weren. Hij wilde dat de synode, het hoogste bestuurs
orgaan van de hervormde kerk, naleving van de calvinistische leer zou afdwingen. 
De synode hield zich echter het liefst zo ver mogelijk van leerstellige geschillen. In 
de Nederlandse Hervormde Kerk bestond daarom een grote mate van leervrijheid. 

De strijdbare opstelling van Groen in de conflicten binnen de hervormde kerk 
leverde hem en zijn geestverwanten bij de verkiezingen nogal wat stemmen op van 
orthodoxe protestanten. De antirevolutionairen vormden in de eerste plaats een 
religieuze stroming.42 Hun identiteit kwam in de eerste jaren na 1848 niet in de po
litieke arena tot stand maar in de strijd binnen de hervormde kerk en in hun ijve
ren voor christelijk onderwijs. Daardoor was hun politieke positie nogal onzeker 
en onbestendig. 

In de geschiedschrijving over de jaren 1850 wordt vaak de term groot-protestan
ten gehanteerd wanneer over conservatisme wordt gesproken. Daarmee wordt de 
aandacht direct gericht op de belangrijkste kenmerken van deze stroming: het be
nadrukken van de protestantse identiteit van Nederland en een antipapistische in
slag. Protestantisme en de wording van de Nederlandse natie waren in groot-
protestantse ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor katholieken werd 

(Goes 1977); G.J. Schutte, 'De ere Gods en de moderne staat. Het antwoord van de Anti-Revolutionaire 
Partij op de secularisatie en democratisering van Nederland: antithese, soevereiniteit in eigen kring en gemene 
gratie', Radix 9(1983) 73-104; R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld. Antirevolutionairen en het buitenland 
(Kampen 1992). 
42 G.J. Schutte, Het calvinistisch Nederland (Utrecht 1988); Dirk Jan Wolffram, 'Vliegen in de zalf. Orthodox-
protestantse principes en compromissen inzake armenzorg en schoolstrijd, 1850-1900', in: Dirk Jan Wolffram 
ed., Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering van de maatschappij (Amsterdam 
1994)41-58, aldaar 55. 
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slechts een bescheiden plaats ingeruimd. Vooral 'Rome' moest het ontgelden want 
dat bedreigde de loyaliteit van de Nederlandse katholieken aan de staat. Nogal wat 
groot-protestanten waren actief in 'geheime' protestantse genootschappen die de 
materiële en immateriële belangen van protestanten probeerden te behartigen. Dat 
gebeurde onder andere door het uitgeven van bladen en brochures.43 Hoewel 
groot-protestantisme en conservatisme elkaar voor een groot deel overlapten, was 
niet elke aanhanger van het groot-protestants gedachtegoed conservatief of reac
tionair. Het terugdraaien van '1848' was niet voor alle groot-protestanten onlos
makelijk verbonden met het terugdringen van de invloed van Rome. 

Voor veel groot-protestanten was Nederland een protestantse natie, maar zij 
hadden daarbij het oog op een protestantisme met een algemeen karakter. Het 
moest de eenheid van de natie schragen. Scherpslijperij van katholieke en protes
tantse zijde wezen zij af. Hiertoe rekenden de groot-protestanten ook het ijveren 
voor bijzondere scholen. De eenheid van de natie was juist gebaat bij openbaar, re
ligieus gemengd onderwijs. Het onderwijs dat in de openbare scholen gegeven 
werd, moest voor alle gezindten toegankelijk zijn en daarom van een algemeen 
christelijk gehalte zijn. Een religieus gemengde openbare school zou de nationale 
eenheid bevorderen door onwetendheid en onverdraagzaamheid te bestrijden.44 

Veel groot-protestanten waren weinig dogmatisch in religieuze zaken. Toch zal 
menig orthodox-protestant zich door het appèl aan het protestantse karakter van 
Nederland aangetrokken hebben gevoeld. 

Het groot-protestantisme was nauw verwant met de Groninger Richting, een 
van de toonaangevende theologische richtingen 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 Groningers 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 Groningers wilden juist niet die punten be
nadrukken die de onderlinge verschillen onderstreepten, zoals de belijdenis. Hoe
wel ook voor het katholicisme een plaats was ingeruimd, waren de Nederlandse 
katholieken voor de Groningers te sterk op Rome gericht om toenadering moge
lijk te maken. Daarmee plaatsten ze zich immers buiten de nationale samenleving. 
Het Groninger streven had een algemeen Nederlands protestantse strekking. Dat 
ook in Groninger kring geijverd werd voor de openbaar gemengde school met een 
algemeen christelijke strekking lag voor de hand.46 

De conservatief-liberalen vormden in het politiek krachtenveld een midden
groep. Overgangen bestonden er naar liberale en naar conservatieve zijde. Afhan-

43 J.R van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging (1840-1844)', 
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, (DNK) 37(1992)1-24. 
44 Van den Hout, 'Hofstede de Groot' , passim; D. Langedijk, De geschiedenis van hetprotestants-christelijk 
onderwijs (Delft 1953) 40-41,90. E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en 
België. (2 dln; Amsterdam/Brussel 1986) 11780-1914, 239-240. 
45 Van den Hout, 'Hofstede de Groot ' , passim; Kossmann, De Lage Landen 1,239-240; Boogman, Rondom 
1848, 36-37. 
46 J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode 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 natie?' BMGN 107(1992) 690-702, aldaar 690-691; Boogman, Rondom 
1848, 36-37. 
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keiijk 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
ralisme - of als gematigde conservatieven bestempeld.47 Zelf beschouwden ze zich 
als een zelfstandig deel van de grote liberale partij.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 burgerij, de bankiers en vooral de Amsterdam
se handels- en bankierswereld. Het geografisch zwaartepunt lag in Holland en 
vooral in Amsterdam. 

Door hun economische opvattingen en door hun constitutionalisme kunnen de 
conservatief-liberalen als gematigde liberalen worden beschouwd. Binnen de po
litieke verhoudingen van die tijd is dat echter een ongelukkige benaming wegens 
hun vijandschap jegens Thorbecke. Nogal wat conservatief-liberalen voelden zich 
door Thorbeckes vooraanstaande rol in 1848 gepasseerd en zijn, in hun ogen, 
hooghartige optreden maakte iedere toenadering onmogelijk. Hierdoor was de 
belangrijkste politieke tegenstelling in de Tweede Kamer die tussen de op veel 
punten dicht bij elkaar staande liberalen en conservatief-liberalen. Voor de in
vloedrijke redacteur van het liberale tijdschrift De Gids, J.T. Buys, waren deze 
omstandigheden de belangrijkste oorzaak van de politieke onduidelijkheid en 
verwarring in de eerste helft van de jaren 1860. Door het ontbreken van principië
le tegenstellingen tussen de numeriek belangrijkste groeperingen draaide de poli
tieke strijd volgens hem vooral om persoonlijke tegenstellingen.49 

De kans om Thorbecke ten val te brengen, was voor de conservatief-liberalen 
een belangrijke reden om sympathiek tegenover de Aprilbeweging te staan. Hun 
kans kwam nadat Willem III Thorbeckes verzoek om ontslag had aanvaard. Het 
daarop benoemde kabinet-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 nieuwe kabinet de Tweede Kamer werd ont
bonden, werkten tijdens de verkiezingen conservatief-liberalen, antirevolutionai
ren en groot-protestanten in veel districten samen. De groot-protestanten hadden 
inmiddels de beschikking over de in Utrecht gevestigde kiesvereniging 'Koning en 
Vaderland'. Geestverwanten werd geadviseerd om overal soortgelijke verenigin
gen op te richten en de verkiezingen in protestantse zin te leiden.51 

De goede verstandhouding die bij de verkiezingen veel zetels had opgeleverd, 
liep echter al snel enkele deuken op. Van Hall weigerde namelijk om de grondwet 
in conservatieve zin te wijzigen en om op meer dan symbolische wijze aan het 

47 Respectievelijk door: Kossmann, De Lage Landen I, 158-159; en: Siep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme 
en patriarchaat. Aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983) 119, 142 
noot 70. 
48 Boogman, Rondom 1848, 76. Zie voor conservatief-liberalen in deze en de volgende paragraaf vooral: 
Boogman, Rondom 1848, 28-30, 76; Kossmann, De Lage Landen I, 233-236; Stuurman, Verzuiling, 119-122. 
49 J.T. Buys, 'De donkere dagen vóór Kersmis' (1865) in: Idem, Studien over Staatskunde en staatsrecht (2 
dln.; Arnhem 1894-1895) I, 3-26; Verder afgekort als Stu. 
50 Boogman, Rondom 1848, 131-133. 
51 Ibidem, 137. 
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protestantse ongenoegen over het herstel van de hiërarchie tegemoet te komen. 
Vooral met de antirevolutionairen verslechterden de relaties snel. Aan de voor
avond van de algemene verkiezingen van 1854 sprak Groen in zijn krant De Ne
derlander het vermoeden uit dat Van Hall de herverkiezing van de aftredende 
antirevolutionaire kamerleden wilde voorkomen. Ook in 1856 verwachtte hij te
genwerking van regeringszijde.52 De groot-protestanten zeiden in oktober 1855 
het vertrouwen in het kabinet op. Volgens de voorzitter van Koning en Vaderland, 
G.J. Mulder, had Van Hall de Aprilbeweging verraden. De groot-protestanten 
wilden een echt protestants kabinet dat antikatholiek en antiliberaal zou zijn." 

Ook de verhouding tussen antirevolutionairen en groot-protestanten was in
middels sterk bekoeld. Al in 1853 had Groen een bestendige verhouding als onge
wenst bestempeld, maar hij erkende wel het belang van voortdurende samenwer
king, in het bijzonder bij verkiezingen.54 In 1856 wilde Groen echter niet meewer
ken aan de plannen van Willem III en de groot-protestanten om de grondwet in 
reactionaire zin 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 uitvoering 
had kunnen brengen. Nog geen drie jaar na de Aprilbeweging stonden conserva-
tief-liberalen, groot-protestanten en antirevolutionairen op zo'n slechte voet met 
elkaar dat van samenwerking bij de verkiezingen nauwelijks meer sprake kon zijn. 
In 1856 beval Groen alleen nog een vijftal geestverwanten als kandidaat aan.55 

Intussen was de onderwijskwestie in het middelpunt van het politieke debat ko
men te staan. Minister G.C.J. van Reenen had in 1855 een wetsvoorstel ingediend 
dat tot felle protesten in kringen van antirevolutionairen en groot-protestanten 
aanleiding had gegeven. Hierdoor stonden de verkiezingen in 1856 in het teken 
van het onderwijs. Nadat de formatie van een reactionair kabinet in dat jaar on
mogelijk was gebleken, werd op aandringen van de groot-protestanten J.J.L. van 
der Brugghen aangezocht om de onderwijskwestie op te lossen.56 

Van der Brugghen werd weliswaar met door iedereen als antirevolutionair be
schouwd, maar wel als iemand die nauw aan die richting verwant was. Tijdens zijn 
ministerschap bleek echter dat de verschillen veel groter waren dan verondersteld 
was. Zo was Van der Brugghen meer geporteerd voor de bijzondere school dan 
voor een facultatieve splitsing van de openbare school zoals Groen die voorstond. 
Maar het belangrijkste verschil was ongetwijfeld dat Van der Brugghen van me
ning was dat de wetgever met de behoeften en de wensen van de meerderheid re
kening moest houden. Dat de schoolwet die onder zijn verantwoordelijkheid tot 
stand kwam hieraan voldeed, bleek bij de eindstemming. Vrijwel alle conservatie-

52 De Nederlander 3-6, 7-6-1854. G. Groen van Prinsterer, Aan de kiezers, (8 dln.; Utrecht 1856) I. 
53 Boogman, Rondom 1848, 149. Zie voor G.J. Mulder: Ronald van Raak, 'De jobstijding van Gerrit Jan 
Mulder. Nederlands conservatisme in de negentiende eeuw', Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 
8(1997)45-69. 
54 G. Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap. Dr. C. Gerretson en Dr. A. Goslinga. ed. Vierde Deel. 
Briefwisseling Derde Deel 1848-1866 Dr. H.J. Smit ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën ('s-Gravenhage 
1949) nr.201,15-5-1853 Groen aan A.M.C, van Asch van Wijck, nr. 210,6-6-1853 Groen aan A.M.C, van Asch 
van Wijck. 
55 Boogman, Rondom 1848, 152-161; Groen, Aan de kiezers, dl. VIII. 
56 Boogman, Rondom 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 Christelijke en maat
schappelijke deugden'. Thorbeckes interpretatie van het laatste als een 'christen
dom boven geloofsverdeeldheid' werd weliswaar niet door iedereen gedeeld, maar 
het was wel duidelijk dat leerstellig onderwijs niet mogelijk zou zijn. 

De historicus Boogman heeft gewezen op de aanzetten rond 1856 om de grond
wet van 1848 in conservatieve zin te wijzigen.57 Hij is van mening dat de zaken die 
toen aan de orde waren, kerk, armenzorg en onderwijs, in brede kring politieke 
emoties hadden losgemaakt. Een blik op grafiek 2.1 laat echter zien, dat er blijkens 
de opkomst bij de verkiezingen in 1854 en 1856 nauwelijks sprake was van poli
tieke opwinding onder de kiesgerechtigden. Nadat de Aprilbeweging was verlo
pen, zakte de opkomst tot rond de 50%. De politieke spanningen tussen 1853 en 
1857 waren blijkbaar toch vooral in Den Haag voelbaar. Van overplanting naar de 
kiesdistricten en naar de bredere maar toch beperkte kring van het pays légal was 
nauwelijks sprake. 

Na het aannemen van de schoolwet was de meest omstreden kwestie voorlopig 
opgelost. Zowel Groen als Mulder trokken zich teleurgesteld uit de politiek terug. 
In sommige kiesdistricten bleven kiesverenigingen van antirevolutionaire of groot-
protestantse snit actief, maar in de Kamer was een antirevolutionaire of groot-pro
testantse opinie nauwelijks meer te beluisteren. 

Vooral de onwil van Willem III om Thorbecke opnieuw tot minister te benoe
men, maakte een liberaal kabinet voorlopig onmogelijk. Hierdoor waren tussen 
1857 en 1862 steeds kabinetten van conservatief-liberale signatuur aan het bewind. 
Deze kabinetten waren ook mogelijk doordat een toenadering tussen liberalen en 
conservatief-liberalen plaatsvond. Op deze ontwikkeling zal in hoofdstuk zes 
worden teruggekomen. Hier is het voorlopig voldoende om te constateren dat po
litieke profilering in de Tweede Kamer en daarbuiten in deze jaren zwak was. Ook 
door de ineenstorting van de antirevolutionaire en groot-protestantse beweging 
was er nauwelijks sprake van polarisatie. Dat blijkt ook duidelijk uit de lage op
komsten bij de verkiezingen 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 ontwikkeling van de politieke verhou
dingen in Nederland van groot belang geweest. In deze jaren ontstonden electo
rale blokken die lange tijd het gezicht van de politiek zouden bepalen. Naast de 
even snelle totstandkoming als ondergang van een conservatieve stroming traden 

57 Ibidem, 170-173, 184 noot 3. 
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er tegelijk wezenlijke wijzigingen op in de aard en de omvang van het liberalisme. 
Verder laten deze jaren het ontstaan zien van een katholieke en een antirevolutio
naire stroming, althans op electoraal niveau. Bij verkiezingen kreeg de tegenstel
ling tussen liberalen enerzijds en antirevolutionairen en katholieken anderzijds 
een steeds centralere plaats. Deze scheidslijn zou de oudere, tussen liberaal en 
conservatief en tussen protestant en katholiek, naar de achtergrond verdringen. 

Toch zou, wat volgens katholieken en antirevolutionairen een botsing was tus
sen gelovigen en ongelovigen, de antithese, de oudere tegenstellingen nooit hele
maal kunnen uitwissen. Regelmatig staken zij bij verkiezingen de kop weer op. In 
alle politieke stromingen lagen vooruitstrevenden en behoudenden gedurig 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 zijn, zorgde vaak voor een geprikkelde reactie op, in protestantse ogen, 
aanmatigend gedrag van roomse zijde.58 Voor veel katholieken was dat op hun 
beurt reden om de antirevolutionairen ook met wantrouwen te bezien. 

Al deze tegenstellingen hadden hun eigen strijdperk. De schoolstrijd werd door 
antirevolutionairen en katholieken vooral als een botsing tussen 'gelovigen' en 
'ongelovigen' beschouwd. In de worsteling om de opvoeding van het toekomstig 
geslacht hielden de liberalen onverkort vast aan de openbare school waar de toe
komstige burgers moesten leren met elkaar om te gaan. Daarin paste niet 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 
bedreiging omdat het geloof volgens hen buiten het klaslokaal werd gehouden. Zij 
wensten onderwijs waarin het eigen geloof een centrale plaats zou innemen. 

Katholieken en orthodoxe protestanten kenden een lange historie van onderlin
ge conflicten waarvan de Aprilbeweging de meest recente was geweest. Het wan
trouwen tussen katholieken en antirevolutionairen kwam bij verkiezingen tot ui
ting in weerzin om eikaars kandidaten te ondersteunen. Bij katholieken was deze 
afkeer doorgaans geringer en beperkte zich vaak tot bepaalde personen. Zo werd 
in 1879 de katholieke kiezers afgeraden om op jhr. A.F. de Savornin Lohman en O. 
baron van Wassenaer van Catwijck een stem uit te brengen wegens vermeend an
tipapisme van hun zijde.59 Onder orthodox-protestanten bestond een flinke anti
katholieke onderstroom die bij verkiezingen geregeld aan de oppervlakte kwam. 
Vooral wanneer een liberaal in de herstemming tegenover een katholiek stond, 
bleek protestantse loyaliteit een machtige kracht. 

De tegenstelling tussen vooruitstrevend en behoudend doortrok alle stromin
gen en verlamde menig kabinet. Botsingen kwamen op allerlei terreinen voor, zo
als op dat van de leerplicht, de dienstplicht, het belastingstelsel en het kiesrecht. 
Tijdens de verkiezingen in de jaren 1870 en 1880 kwamen deze onderwerpen 
meestal alleen zijdelings aan de orde. In de meeste districten stond steeds de strijd 

58 J.A. Bornewasser, 'Mythical aspects of Dutch anti-catholicism in the nineteenth century' (1975), in: Idem, 
Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 362-375; J.A. Bornewasser, 'De 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, 
terwijl bij verkiezingen de partijen steeds herkenbaarder werden, de kabinetten 
steeds machtelozer werden. De onderlinge verdeeldheid van de liberalen zorgde 
ervoor dat ze hun 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 bewind komen. Deze 
conservatieve kabinetten werden namelijk door de liberalen gedoogd. 

De opkomst bij de verkiezingen weerspiegelt de turbulente ontwikkelingen van 
de tweede helft van de jaren 1860. Blijkens de scherpe stijging in 1866 raakten de 
gemoederen met het aantreden van het conservatieve kabinet-Van Zuylen-
Heemskerk (1866-1868) snel verhit. Binnen en buiten de Kamer ontstond een 
sterke polarisering. Via twee kamerontbindingen poogde het kabinet de liberale 
meerderheid te breken. Dat mislukte, maar zoals uit grafiek 2.1 blijkt, steeg de be
trokkenheid van de kiesgerechtigden sterk. De polarisering in deze jaren stond 
vooral in het teken van de tegenstelling tussen liberaal en conservatief. 

Na het aftreden van het conservatieve kabinet in 1868 bleef de polarisering 
voortbestaan. De liberalen stonden tegenover een antiliberale coalitie van conser
vatieven, antirevolutionairen en katholieken. Deze electorale coalitie was eind 
1867 tot stand gekomen na de toezegging van het conservatieve kabinet om de 
schoolwet te herzien. Minister van Binnenlandse Zaken, J. Heemskerk Azn., 
diende in april 1868 nog een wetsontwerp in, maar dat kon door de val van het ka
binet niet meer in behandeling worden genomen.60 

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

Zoals de liberalen al in 1853 hadden ondervonden, was electorale samenwerking 
met of steun van katholieken een riskante zaak. In 1869 was dat zelfs nog riskan
ter door het onderwijsmandement dat de bisschoppen een jaar eerder hadden ge
publiceerd. 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 noodzakelijkheid. Verder betoonden veel katholieken 
zich steeds ultramontaanser. Hierdoor stond voor veel protestantse conservatie
ven samenwerking met aan Rome loyale katholieken gelijk aan verloochening van 
het vaderland. De conservatieve stroming 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 Aprilbeweging. Alleen waren de rollen verwisseld. 
De liberalen waren nu de verdedigers van het (protestantse) vaderland, terwijl de 
conservatieven handlangers van 'Rome' waren geworden. 

60 Ron de Jong, 'Conservatieven en katholieken tijdens het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk, IS 
Jaarboek Katholiek 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 schoolstrijd centraal stond bij de verkiezingen na 1868, 
bleef het wederzijds wantrouwen samenwerking in de weg staan. Pas langzaam 
zou hier verandering in komen. Eerst aan katholieke kant. Incidenteel waren eer
der al conservatieve antirevolutionairen door De Tijd aanbevolen, maar in 1875 
werd de steven gewend. Bij de algemene verkiezingen 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. Aanvankelijk werd in De Standaard 
helemaal niet verheugd gereageerd op de katholieke steun. In de aanloop naar de 
algemene verkiezingen van 1877 werd de katholieken gevraagd geen enkele stem 
op een antirevolutionair uit te brengen. De eigen achterban werd geadviseerd: 'Te 
doen wat doenlijk is om de Roomschen kiezer te bewegen, dat hij den man uwer 
keuze niet kieze'.61 

Door de polarisering vanaf het einde van de jaren 1860 traden er bij de verkie
zingen steeds minder kandidaten op die zich niet achter een van de vier politieke 
stromingen hadden geschaard. He t werd steeds moeilijker om anders dan als libe
raal, conservatief, antirevolutionair of katholiek gekozen te worden. O o k werden 
steeds meer kandidaten door politieke partijen aanbevolen. De oprichting in 1879 
van de Antirevolutionaire Partij werd in 1885 gevolgd door die van de Liberale 
Unie. He t label waarvan kandidaten werden voorzien, sloeg echter meer op het 
vaandel waaronder ze aan de kiesgerechtigden werden gepresenteerd dan op hun 
gedrag in de Kamer. 

De steeds scherpere scheidslijnen maken het mogelijk om de sterkte van de p o 
litieke stromingen in de Tweede Kamer te bepalen. In tabel 2.2 zijn deze voor de 
periode 1868-1887 weergegeven. Katholieke liberalen zijn de kamerleden die in 
1868 tegen het conservatieve kabinet-Van Zuylen-Heemskerk gekant waren en 
zich niet achter het onderwijsmandement schaarden. Zij werden meestal aanbevo
len door het Algemeen Handelsblad. Voor conservatieve katholieken geldt het 
omgekeerde. Zij onderschreven wel het onderwijsmandement en werden door De 
Tijd aanbevolen. De mengvorm tussen conservatieven en antirevolutionairen is 
minder eenduidig te bepalen. He t betreft kamerleden die door zowel conservatie
ven als antirevolutionairen werden aanbevolen. 

Ui t de tabel blijkt allereerst een sterke groei van het aantal protestantse liberalen, 
van 32 naar 44 tussen 1868 en 1871. Als spiegelbeeld hiervan zien we het verlies dat 
de protestantse conservatieven leden. H u n zeteltal zakte van 23 in 1868 naar 15 in 
1871. Terwijl de liberalen hun winst tot in de jaren 1880 wisten vast te houden, 
kwam er aan de conservatieve neergang geen einde. In 1877 waren er nog maar zes 
conservatieve kamerleden over, in 1884 nog drie en in 1887 geen enkele meer. 

61 DeStandaard 1-5-1877, 8-5-1877. 
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Tabel 2.2 Samenstelling Tweede Kamer 1868-1887. 

Lib Kat Tot Con AR AR Kat Tot Tot 
lib con con 

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 18 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 kamerontbinding van 1884 ontstond er een niet-liberale kamermeerderheid. Door de vervanging in 
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 innige verstrengeling met het conser
vatisme waardoor pas laat een zelfstandige stroming ontstond. Pas vanaf het mid
den van de jaren 1870 zou de antirevolutionaire stroming echt van de grond ko
men. Een grote impuls ontving de antirevolutionaire partijvorming in 1878 van de 
strijd tegen de schoolwet-Kappeyne. Deze liberale schoolwet bracht het bijzon
der onderwijs in een nadelige concurrentiepositie tegenover het openbaar onder
wijs. Het volkspetitionnement dat door de antirevolutionairen tegen de school
wet werd georganiseerd, verschafte de antirevolutionairen nieuw elan en een or
ganisatorische infrastructuur waarop bij de oprichting van de ARP verder kon 
worden gebouwd.62 Een belangrijk deel van de zetelwinst was aan deze ontwikke
lingen toe te schrijven, maar belangrijker was de toenemende katholieke steun. 
Het grootste deel van de winst moet aan deze katholieke stemmen worden toege
schreven. 

Het meest opmerkelijke aan de groei van het aantal antirevolutionaire kamerle
den betreft de fasering. Pas na de grote verschuivingen tussen protestantse libera
len en conservatieven begonnen de antirevolutionairen zetels te winnen. Waar
schijnlijk verloren de conservatieven eerst een groot deel van hun kiezers aan de 
liberalen en pas daarna aan de antirevolutionairen. Het lijkt daarom zo te zijn dat 
de antirevolutionairen pas als laatste van de ingrijpende veranderingen rond 1870 
hebben geprofiteerd. 

Bij de katholieken lagen de zaken anders. Door de duidelijke scheiding tussen 
katholieke en niet-katholieke districten was er steeds een stabiel aantal katholieke 
kamerleden. Aanvankelijk waren zij verdeeld in liberaal en conservatief georiën
teerde kamerleden. Na het onderwijsmandement van 1868 liep het aantal liberaal 

62 R. Kuiper, Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging 1871-1894 
(Leiden 1994) 42-44. Zie bijvoorbeeld De Standaard 29-6-1875 en 31-7-1875 waarin gesteld werd dat de anti
revolutionairen waarschijnlijk alleen het district Amersfoort op eigen kracht zouden kunnen winnen. 
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georiënteerde katholieke kamerleden snel terug. Kandidaten die zich niet achter 
het mandement opstelden en daarmee achter de kerk hadden geen schijn van kans 
meer gekozen te worden. 

De opkomst lag tussen 1866 en 1875 beduidend hoger dan in de voorafgaande 
jaren en, zij het minder opvallend, de jaren daarna. De ingrijpende veranderingen 
hadden veel kiesgerechtigden naar de stembus gelokt. In veel districten werden de 
krachtsverhoudingen opnieuw bepaald. Dat de opkomst na 1875 daalde, wijst 
daarom niet op een afnemende belangstelling. Rond 1875 waren de nieuwe ver
houdingen min of meer uitgekristalliseerd en was het duidelijk welke districten 
vast in handen waren van de ene of de andere stroming en welke districten om
streden bleven. In de laatste concentreerde zich de verkiezingsstrijd, terwijl in de 
andere districten de opkomst daalde. 

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

Een andere oorzaak van de stijging van de opkomst in districten waar één stro
ming overheerste, was de betekenis die aan een hoge opkomst van de achterban 
werd gehecht. Niet meer alleen het resultaat werd belangrijk geacht, maar ook de 
mogelijkheid om door een relatief hoog stemmental getuigenis van de eigen aan
wezigheid te geven. Deze opvatting hing samen met een veranderde houding ten 
opzichte van de kiezers. Deze kwestie komt later in dit boek opnieuw aan de orde. 

13 Herstemmingen en kandidaten 

Nadat in vogelvlucht de Nederlandse politieke geschiedenis en het verloop van de 
opkomst de revue zijn gepasseerd, kunnen enkele andere aspecten van verkiezin
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 klein deel heeft betrekking op nieuwe vrije verkiezingen doordat een of beide 
kandidaten vóór de herstemming een benoeming in een ander district had aange
nomen. Deze vrije ronde werd vaak op dezelfde dag als de herstemmingen gehou
den of vlak daarna. In de grafiek is ook de opkomst in heel Nederland tijdens de 
eerste ronde opgenomen evenals de gemiddelde opkomst tijdens de eerste ronde 
in die districten waar later een tweede ronde zou plaatsvinden. 

Uit de grafiek blijkt dat na 1873 de gemiddelde opkomst tijdens de eerste ronde 
in districten waar een tweede ronde zou plaatsvinden beduidend hoger lag dan de 
gemiddelde opkomst in het land als geheel. Blijkbaar werd de electorale strijd tus-
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Grafiek 2.2 Opkomst tweede ronde 1850-1887. 
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sen liberalen en confessionelen in een beperkt aantal districten uitgevochten. In 
deze districten liepen de krachtsverhoudingen niet ver uiteen. Hier lag de sleutel 
tot een liberale of confessionele kamermeerderheid. 

Vóór 1873 is het beeld minder eenduidig. Aanvankelijk waren de verschillen ge
ring. Een tweede ronde lokte nauwelijks meer kiesgerechtigden naar de stembus 
dan een eerste ronde. Waarschijnlijk 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 gering maar waarneembaar verschil tussen 
districten met en districten zonder een tweede ronde. De opkomst tijdens een 
tweede ronde kwam bovendien duidelijk 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 opnieuw aan de relatief hoge opkomst tijdens de eerste ronde. 

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

Doordat kandidaten officieel niet bestonden, moet een criterium ontwikkeld 
worden om een grens vast te stellen tussen personen die weloverwogen aan ver-
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kiezingen 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 niet overschreden en kandidaturen die districtsomspannend waren. 
Uiteindelijk 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 'kleine' 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 weinig stemmen waren lang 
niet altijd lokale kandidaten. Vooral Groen van Prinsterer vergaarde in de jaren 
1850 regelmatig kleine aantallen stemmen in diverse districten. 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 ontwikkeling van het aantal 'kleine' en 'grote' kandidaten. 
Aangezien niet tijdens elke algemene verkiezing hetzelfde aantal zetels op het spel 
stond, is de ontwikkeling door middel van het gemiddeld aantal kandidaten per 
zetel weergegeven. Het aantal kandidaten dat aan verkiezingen deelnam, zegt nog 
weinig over de mate van politieke strijd of het aantal stromingen. Immers juist bij 
een districtenstelsel kon electorale samenwerking een aantrekkelijke optie zijn. 
Op voorhand kan alleen gesteld worden dat wanneer het gemiddeld aantal kandi
daten per zetel beneden de twee daalde, er een behoorlijk aantal kamerleden moet 
zijn geweest dat zonder tegenkandidaat gekozen werd. 

Uit de grafiek blijkt dat het aantal 'kleine' kandidaten snel daalde. Al halverwe
ge de jaren 1850 werd een niveau bereikt dat tot ver in de jaren 1870 gehandhaafd 
bleef. Blijkbaar was het veel kiezers snel duidelijk geworden dat een stem op de bur
gemeester of een andere lokale bekendheid weinig zoden aan de dijk zette. Voor
dat kiesverenigingen een wijdverspreid verschijnsel waren geworden, beperkten de 
meeste kiezers hun keuze blijkbaar al tot de serieuze of kansrijke kandidaten. 

De nieuwe daling die in de jaren 1870 optrad bij de 'kleine' kandidaten was het 
gevolg van het ontstaan van duidelijk herkenbare politieke stromingen. Lokale of 
regionale kandidaten konden steeds moeilijker opboksen tegen de kandidaten van 
de gevestigde politieke stromingen en verdwenen verder uit beeld. 

De ontwikkeling van het aantal 'grote' kandidaten laat minder duidelijke patro
nen zien. Wel wordt het beeld van politieke 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 schrijven aan het kortstondig bestaan van een politiek vierstromen-
land. In deze jaren namen naast liberalen en conservatieven ook regelmatig antire
volutionairen en katholieken aan de verkiezingen deel. De conservatieve onder
gang komt tot uitdrukking in het dalend aantal kandidaten na 1873. Ook de toe
nemende ondersteuning van antirevolutionaire kandidaten door het katholieke 
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 politieke strijd. Dit aantal is 
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Grafiek 2.3 Gemiddeld aantal kandidaten per 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 Aprilbeweging aanrichtte. Liefst 23 van de 68 aftredende kamerleden 
verloren hun zetel. Degenen die zich niet herkiesbaar stelden, zijn hierbij niet mee
gerekend.63 

Opmerkelijk is het relatief grote aantal kamerleden die hun zetel in 1850 verlo
ren. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan was de ingrijpende tabelherzie
ning in dat jaar. De enkelvoudige kiesdistricten uit 1848 waren bijna allemaal ver
vangen door meervoudige. Sommige districten uit 1848 waren noch in geografisch 
noch in godsdienstig opzicht in de nieuwe districten terug te vinden. Verschillen
de kamerleden raakten hierdoor 'ontheemd'. Zij moesten of een kansloze strijd 
aangaan in wat er nog van hun oude district resteerde of uitwijken naar een ander 
district. De meesten zouden noch in het een noch in het ander slagen. 

Uit de grafiek blijkt opnieuw hoezeer de Aprilbeweging een incident was. De 
opwinding kreeg geen vervolg tijdens de daarop volgende verkiezingen. Het rela
tief hoge percentage uit 1854 is toe te schrijven aan liberalen die hun zetel weer te
rug wisten te winnen. Eveneens zijn de weinig gepolariseerde verkiezingen uit de 
jaren tussen 1858 en 1864 makkelijk te herkennen. Slechts een enkel aftredend ka
merlid verloor in deze jaren zijn zetel. In 1858 werd zelfs iedereen herkozen. 

De kamerontbindingen in 1866 en 1868 luidden een periode in waarin het met 

63 Dat is uiteraard niet voor elke aftredend kamerlid na te gaan. Als criterium is daarvoor de 10% grens ge
hanteerd. De achterliggende gedachte daarvan is dat, wanneer een aftredend kamerlid serieus werk maakte van 
zijn herkiezing, hij altijd wel meer dan 10% van de uitgebrachte stemmen zou behalen. 
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Grafiek 2.4 Kamerleden verslagen tijdens de algemene verkiezingen. 
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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 sluit aan bij de hier
boven genoemde indicaties dat de periode 1866-1875 er een was van polarisering, 
maar ook een waarin de politieke verhoudingen aan grote veranderingen onder
hevig waren. De daling na 1875 past bij de eerdere constatering dat de electorale 
strijd tussen liberalen en confessionelen in toenemende mate in een beperkt aantal 
districten uitgevochten werd. Alvorens uit deze algemene kenmerken conclusies 
te trekken, is het interessant om te bezien in hoeverre in bepaalde regio's afwij
kingen van het algemene patroon voorkwamen. Om dit te bepalen wordt de re
gionale verscheidenheid in opkomstpatronen bekeken. 

14 Regionale verscheidenheid in opkomstpatronen 

Op basis van de gangbare opvatting dat de oriëntatie van de meeste Nederlanders, 
zeker in de jaren 1850 en 1860, vooral op de eigen gemeente of streek gericht was, 
zou een grote variatie in opkomstpatronen in 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 politiek leven in een district naar binnen zijn gericht. Lokale en regionale the
ma's bepaalden de uitkomst van verkiezingen. Aansluiting bij nationale issues of 

64 Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 152-153; Van den Berg, De toegang tot het Bin
nenhof, 27, 80-82, 88-89. 
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Grafiek 2.5 Opkomst 1850-1887, eerste ronde. 
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scheidslijnen zou weinig zijn voorgekomen, een enkele uitzondering als de April
beweging daargelaten. Pas met de opkomst van moderne partijen rond 1880 zou de 
oriëntatie van kiezer en afgevaardigde meer naar nationale tegenstellingen en 
scheidslijnen verschuiven. Hieronder zal worden nagegaan in hoeverre er inder
daad grote regionale afwijkingen van het landelijk opkomstpatroon voorkwamen. 

De herzieningen van de kiestabel maken het onmogelijk om de opkomst in een aan
tal afgebakende regio's te bestuderen. De grenzen van de kiesdistricten werden steeds 
opnieuw vastgesteld en soms werden er nieuwe districten toegevoegd. Elk district 
apart behandelen is echter ondoenlijk. Om die reden zijn de kiesdistricten in een ne
gental groepen verdeeld. De indeling is afhankelijk van de geografische ligging, de 
godsdienstige samenstelling van de bevolking en de mate van verstedelijking. Zo zijn 
de stadsdistricten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij elkaar gevoegd/'5 

In grafiek 2.5 is de opkomst in Groningen en Drenthe en in de katholieke dis
tricten samen met de gemiddelde opkomst in Nederland opgenomen. Het valt op 
dat de opkomst in de katholieke districten tot 1873 nagenoeg gelijk was aan die in 
heel Nederland. De godsdienstige homogeniteit van Noord-Brabant en Limburg 

65 De samenstelling van de groepen is als volgt: 
1 Groningen-Drenthe: Groningen, Zuidhorn, Appingedam, Winschoten, Assen; 
2 Katholiek: Nijmegen, Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Roermond, Boxmeer, Den Bosch; 
3 Noord-Holland: Hoorn, Alkmaar, Haarlem; 
4 Stadsdistricten: 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, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Zevenbergen; 
8 Midden-Nederland: Tiel, Amersfoort, Utrecht, Hilversum; 
9 Zeeland: Middelburg, Goes, Zierikzee. 
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Grafiek 2.6 Opkomst 1850-1887, eerste ronde. 
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had blijkbaar geen invloed op deelname aan de verkiezingen. Daarna zakte de op
komst snel doordat de conservatieve katholieken een zodanig overheersende po
sitie wisten op te bouwen dat politiek andersdenkenden geen kandidaten meer 
naar voren schoven. 

De provincie Groningen werd gedurende de gehele periode 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 
provincies marginaal. Wel waren er belangrijke orthodox-protestantse minderhe
den maar deze hadden weinig kans op succes. De liberalen domineerden en dat 
kwam duidelijk tot uitdrukking in de lage opkomst. Opmerkelijk is dat de op
komst, zij het op een lager niveau, dezelfde fluctuaties laat zien als de landelijke op
komst. De Aprilbeweging, de kamerontbindingen van 1866 en 1868 en de stijgen
de opkomsten in de jaren 1880 gingen ook aan Groningen en Drenthe niet voorbij. 

Grafiek 2.6 laat de stadsdistricten en de districten in Noord-Holland zien. De 
lage opkomst valt direct in het oog. Alleen in tijden van politieke spanning, 1853 
en 1866-1868, was de opkomst ongeveer gelijk aan de landelijke. 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
mineerden de liberalen vanaf het midden van de jaren 1870 het politiek leven in 
deze districten. Hierdoor nam de animo bij de politieke tegenstanders om de 
krachten te meten sterk af. Daarnaast lieten in de Noord-Hollandse districten de 
grote katholieke minderheden het regelmatig afweten. Dit verschijnsel komt later 
nog ter sprake. Het gevolg was dat de liberalen vrij baan kregen, omdat de politie
ke betekenis van het orthodox-protestantisme in deze streken marginaal was. 
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Grafiek 2.7 Opkomst 1850-1887, eerste ronde. 
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De opkomst in de Friese districten en de districten in Oost-Nederland is in gra
fiek 2.7 weergegeven. De opkomst in de laatste groep lag al in de jaren 1850 en 1860 
op een relatief hoog niveau. Hier was vooral het district Almelo debet aan waar een 
grote katholieke minderheid, schommelend tussen de 40-50%, de gemoederen 
steeds levendig hield. Opmerkelijk is verder de scherpe stijging in de jaren 1880. 
Een opkomst boven de 90% was niet ongewoon. Grote liberale, antirevolutionai
re en katholieke minderheden zorgden ervoor dat de uitslag van de verkiezingen 
moeilijk te voorspellen was. Het hing soms van enkele stemmen af. Mobilisering 
van de achterban was daarom van groot belang. 

In de Friese kiesdistricten is in grote lijnen hetzelfde te constateren, zij het dat 
de opkomst in de jaren 1850 en 1860 niet boven de landelijke opkomst lag, maar 
daar ongeveer gelijk aan was. Vanaf de jaren 1870 steeg de opkomst duidelijk. De 
electorale strijd liep vooral tussen orthodoxe en liberale protestanten. Katholie
ken vormden in Friesland een kleine minderheid. Friesland en Oost-Nederland 
waren twee gebieden waar vanaf 1870 de electorale strijd tussen liberalen en con
fessionelen beslecht werd. 

De opkomst in de districten in West-Nederland en Midden-Nederland is in gra
fiek 2.8 opgenomen. De opkomst in deze gebieden liep bijna gelijk aan de lande
lijke. Vanaf de jaren 1870 begonnen beide cijferreeksen licht uiteen te lopen. 

Veel districten in West- en Midden-Nederland telden grote minderheden. Toch 
bereikte de opkomst niet het niveau van Friesland of Oost-Nederland. Een van de 
oorzaken hiervan is dat in beide regio's enkele districten voorkwamen die gedo
mineerd werden door een enkele stroming. Dat had een negatief effect op de ge
middelde opkomst in de hele regio. In West-Nederland waren dat onder andere 



14 Regionale verscheidenheid in opkomstpatronen 

Grafiek 2.8 Opkomst 1850-1887, eerste ronde. 
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Brielle (liberaal) en Gorinchem (antirevolutionair). In Midden-Nederland was dat 
Amersfoort (antirevolutionair). Wanneer dergelijke districten buiten beschou
wing zouden worden gelaten dan zou ook in deze streken een flinke stijging van 
de opkomst vanaf 1875 geconstateerd kunnen worden. 

De opkomst in Zeeland tenslotte is in grafiek 2.9 weergegeven. De opkomst in 
deze provincie lag meestal boven het landelijk niveau. Het verschil nam in de 
tweede helft van de jaren 1870 nog iets toe. Ook hier bleek geen van de stromin
gen een meerderheid onder het electoraat achter zich te kunnen krijgen, waardoor 
mobilisering van de achterban bij elke verkiezing geboden was. 

De opkomstpatronen in de verschillende regio's laten een opmerkelijke over
eenkomst zien. Hoewel de opkomst hoger of lager kon liggen dan de gemiddelde 
opkomst in heel Nederland liepen ze wel parallel aan die gemiddelde opkomst. 
Van sterk uiteenlopende patronen was geen sprake. De Aprilbeweging, de politie
ke windstilte rond 1860 en de kamerontbindingen van 1866 en 1868 leidden over
al tot overeenkomstige stijgingen of dalingen. Pas vanaf ongeveer 1875 begonnen 
de opkomstpatronen uiteen te lopen. Tegenover dalingen in de katholieke distric
ten en de stadsdistricten stonden stijgingen in Friesland en Oost-Nederland. 

Wijzen de grote overeenkomsten tussen de opkomstpatronen in de verschillende 
delen van Nederland nu op een grote mate van nationale oriëntatie onder kiezers en 
kandidaten? Hoewel deze interpretatie niet zonder meer terzijde kan worden ge
schoven, is zij toch weinig aannemelijk.66 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: J.J. Huizinga, 'De stem van het Noorden in Den Haag, 1848-1918', in: K. van Ber-
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Grafiek 2.9 Opkomst 1850-1887, eerste ronde. 
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1870 zou zich immers de paradox voordoen dat met de opkomst van moderne po
litieke verhoudingen de nationale oriëntatie zou zijn afgenomen. Een andere verklaring 
van de relatie tussen opkomstpatronen en de mate van nationale oriëntatie verdient 
daarom de voorkeur. De toenemende regionale verschillen wijzen juist op een groei
ende nationale oriëntatie. Naarmate de kiezers zich meer identificeerden met de 'na
tionale' richtingen van antirevolutionairen, katholieken of liberalen werd het steeds 
duidelijker in welke districten het de moeite waard was de achterban te mobiliseren 
en in welke niet. Zo bezien, wijst de gelijkmatigheid van de opkomstpatronen in de 
jaren 1850 en 1860 dus juist op een relatief geringe nationale oriëntatie. De krachts
verhoudingen waren onduidelijk en moesten telkens opnieuw vastgesteld worden. 
In elk district werden de kiesgerechtigden bij politieke beroering gemobiliseerd. 

Verschillende malen is in dit hoofdstuk naar voren gekomen dat de jaren tussen 
1866 en 1873 in menig opzicht een cruciale periode vormden. De opkomst, de re
gionale opkomstpatronen en de ontwikkeling van het verschijnsel kandidaat lijken 
erop te wijzen dat in deze jaren de verkiezingen wezenlijk van karakter verander
den. Alvorens echter nader op deze periode in 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 politieke? Dit zijn enkele 
van de vragen die in de volgende drie hoofdstukken aan de orde zullen komen. 

kei e.a. ed. Nederland en het Noorden (Assen en Maastricht 1991) 135-151; M. Schroor, 'Van 'couleur régio
nale' naar 'couleur politique'. De parlementaire kaart van Noord-Nederland 1850-1917', in: J .N.H. Elerie e.a. 
ed., Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland (Groningen 1988) 181-222. 


