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Il l Standspolitiek, regeringsinvloed, 
pastoors en predikanten 

In 1873 werd A. baron Schimmelpenninck van der Oye tot kamerlid voor Deven
ter gekozen. Zijn kandidatuur was ondersteund door het Anti-Schoolwet Ver
bond en De Standaard. Schimmelpennincks overwinning sloeg een bres in het li
berale bolwerk. De doorbraak zou echter niet blijvend zijn, want vier jaar later 
werd de baron verslagen door de liberaal A. van Delden. 

Het succes van Schimmelpenninck was onder andere te danken aan de invloed
rijke positie van zijn familie in het district. Zijn vader was tot zijn ontslag door 
Thorbecke in 1852 gouverneur en Commissaris des Konings in Gelderland ge
weest en daarna van 1853 tot 1860 conservatief kamerlid voor Zutphen. In de ge
meente Voorst lag het familiebezit, buitenplaats De Poll. 

De familieinvloed werd versterkt door de steun van de bevriende conservatief 
R.J. graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis. De graaf beschikte over veel invloed 
in Diepenveen waar zijn landhuis Nijenhuis was gelegen en in Markelo waar de 
predikant als zijn verkiezingsagent optrad. Bovendien had hij als minister van Fi
nanciën tussen 1866 en 1868 de nodige, vooral katholieke, contacten opgebouwd. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit omvangrijke netwerk was het 
volgens graaf Schimmelpenninck noodzakelijk dat baron Schimmelpenninck zich 
niet als kuyperiaan zou voordoen. De predikant te Markelo was verzocht de ba
ron aan te bevelen als behorend tot de orthodoxe richting, antirevolutionair maar 
niet behorend tot de partij van De Standaard. Kortom als een onafhankelijk man.' 

In 1877 bleek het netwerk niet voldoende om Schimmelpenninck van der Oye 
te doen herkiezen. Zijn broer had zijn uiterste best gedaan en diverse predikanten 
weten over te halen hun gewicht in de schaal te werpen. Bovendien was hij ervan 
overtuigd dat de toewijding van de baron aan de belangen van het district in de 
voorafgaande vier jaar ook een gunstige invloed op de uitslag zou uitoefenen. Hij 
moest echter na afloop constateren dat het allemaal niet voldoende was geweest. 
De oorzaak van de nederlaag zocht hij in: "Die vervl. schoolquaestie! Het mee-
rendeel der kiezers is voor niets anders dan die boeman vatbaar."2 Partijkeuze 
bleek belangrijker dan invloed. 

Baron Schimmelpenninck behoorde tot de ARP, maar zijn visie op het politiek 
bedrijf stond haaks op die van Kuyper. Hij wilde niet als partijman gekozen wor
den, maar als vertegenwoordiger van het hele district, van alle kiezers en van alle 
belangen. Hiervoor moesten de kiezers hem beschouwen als vertrouwenswaar-

1 Brief 24-5-1873 RJ . Schimmelpenninck aan A. Schimmelpenninck van der Oye, Algemeen Rijksarchief 
Den Haag (ARA), Archief A. Schimmelpenninck van der Oye (ASO), doos 3. 
2 Brief 14-6-1877 W.A.AJ. Schimmelpenninck van der Oye aan A. Schimmelpenninck van der Oye, ARA, 
ASO, doos 4. 
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dig, onafhankelijk en onpartijdig. Zijn orthodoxe geloofsopvatting hoefde onpar
tijdigheid niet in de weg te staan. Zoals hij in de Kamer het algemeen belang van 
het district zou behartigen, zo zou hij ook bij grote politieke onderwerpen het al
gemeen belang dienen. Dat hij zich verzette tegen Kuypers pogingen om de anti
revolutionaire kamerleden tot een fractie om te smeden die en bloc zou moeten 
optreden, vloeide voort uit zijn visie op de relatie die tussen hem en de kiezers be
stond. Dat was niet in de eerste plaats een politieke verbintenis, maar een relatie 
van vertrouwen. Dat vertrouwen was hem geschonken vanwege zijn persoonlijke 
kwaliteiten en zijn sociaal aanzien.3 

Deze opvatting over vertrouwen past in wat wel 'politics of deference' wordt 
genoemd. Dit begrip uit de Engelse literatuur plaatst verkiezingen niet in een po
litieke of ideologische maar in een sociale context. Het uitbrengen van een stem is 
in die visie een incidenteel voorkomend onderdeel van het sociale leven en vindt 
vooral plaats in een lokaal kader. Stemmen is dan meer een persoonlijke dienst
verlening aan een sociaal hoger geplaatste in de onmiddellijke omgeving dan het 
uitdrukken van een overtuiging.4 

Het concept van 'deference' wordt onder andere gebruikt om te verklaren waar
om in veel Engelse dorpen of gedeelten daarvan homogeen werd gestemd. Dit ter
ritoriaal stemgedrag zou een uiting zijn van het sociaal conformisme dat eigen is 
aan traditionele sociale verhoudingen. De kiezers volgen hun sociale superieur, 
niet zozeer uit dwang maar uit respect en achting voor zijn positie en prestige bin
nen de lokale samenleving.5 

Ook in Nederland is gewezen op de sociale aspecten van politiek in het alge
meen en verkiezingen in het bijzonder. In Amsterdam volgden in de jaren 1850 en 
1860 volgens de historicus Th. van Tijn de meeste kiezers tamelijk lijdzaam de 
aanbevelingen van de hogere standen die in de kiesverenigingen de touwtjes in 
handen hadden. Voor veel kiezers was politiek en bestuur een zaak van de hoog
ste standen. Ze brachten hun stem uit op de heren of bleven thuis.6 Boogman acht 
deze these toepasbaar op vrijwel alle verkiezingen in de jaren 1850/ 

Ook voor de hogere standen was politiek onderdeel van het sociale leven. De 
voorbereidingen van de verkiezingen, de kandidaatstellingen en het werven van 
steun waren stuk voor stuk een test van het sociaal vermogen. Dit sociaal vermo
gen bestond volgens C. Schmidt uit de netwerken die iemand tot zijn beschikking 
had. Hiermee hield hij zijn maatschappelijk vermogen in stand. Dit bestond uit 
drie onderdelen: het sociaal-economisch vermogen, het sociaal-politiek vermogen 
en het sociaal-cultureel vermogen.8 In deze gedachtegang breidde een kandidaat 

3 Zie voor de plaats van A. Schimmelpenninck van der Ove binnen de ARP: Kuiper, Herenmuiterij, 13, 36-
37. 
4 T.J. Nossiter, Influence, opinion and political idioms in reformed England. Case studies from the North-east 
1832-1874 (Bristol 1975)1-7. Nossiter onderscheidt nog een derde concept, namelijk het stemmen als finan
ciële transactie. Het (ver)kopen van stemmen kwam in Nederland echter nauwelijks voor. 
5 Ibidem. 
6 Th, van Tijn, 'Tien jaren liberale oppositie in Amsterdam (1844-1854)', Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden 17(1963) 181-204, 293-327 aldaar, 319,327. 
7 Boogman, Rondom 1848, 105. 
8 C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 (Amsterdam 1986) 
10-12. 
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zijn sociaal-politieke vermogen uit wanneer hij gekozen werd. Kennissen of 
vrienden van de kandidaat zetten hun relaties oftewel hun sociaal vermogen niet 
op het spel vanwege uiteenlopende politieke gevoelens. De klacht van een Am
sterdams liberaal uit 1851 dat in Nederland de politieke ontwikkeling nog niet zo
ver voortgeschreden was "om te begrijpen, dat men elkander op politiek terrein 
zeer goed bestrijden kan, zonder daaraan te kort te doen aan achting of vriend
schap" illustreert hoezeer verkiezingen onderdeel van een sociaal proces waren.' 

De meeste auteurs beperken zich bij een beschrijving van de sociale dimensie van 
verkiezingen, hier verder als standspolitiek aangeduid, vooral tot de jaren 1850 en 
I860.10 Aan de vraag of en in welke vorm standspolitiek na 1870 nog een rol speel
de, wordt doorgaans weinig aandacht geschonken. Bovendien was standspolitiek 
niet de enige manier waarop kiezers beïnvloed konden worden. Een andere vorm 
van invloed bestond uit het geestelijk gezag van pastoors en predikanten. Daar
naast kon ook de regering invloed proberen uit te oefenen via haar ambtenaren. Bij 
al deze vormen stonden aanzien, gezag en autoriteit centraal. In dit hoofdstuk zul
len deze verschillende vormen van invloed uitoefenen worden bekeken. 

1 Standspolitiek 

Ook in Nederland was het niet ongewoon dat kiezers lokaal vooraanstaande per
sonen om raad vroegen bij het invullen van het stembriefje of dit aan hen overlie
ten. Zo bleek bij een onderzoek in 1866 dat de burgemeester van Oirschot de 
gewoonte had om op de dag van de verkiezingen de veldwachter die kiezers op te 
laten halen die de burgemeester toegedaan of van hem afhankelijk waren. Deze 
kiezers kregen bij aankomst in het stemlokaal een kant-en-klaar ingevuld stem
briefje dat ze alleen nog in de bus hoefden te werpen. De meeste kiezers die op deze 
wijze hun stem ter beschikking van de burgemeester stelden, interesseerden zich 
weinig voor de verkiezingen. Op de vraag op wie ze zelf hadden willen stemmen, 
antwoordden enkelen van hen: "dat weten wij niet; wij hebben ons briefje maar aan 
den burgemeester gegeven; die weet beter wie het wezen moet dan wij."" 

De burgemeester van Oirschot was door het voorhanden hebben van ingevulde 
stembriefjes zijn boekje te buiten gegaan, maar zover hoefden gezagsdragers niet 
te gaan om invloed te kunnen uitoefenen. De verhouding tussen ambtsdragers en 
verkiezingen was een delicate zaak. Burgemeesters, rechters en andere ambtsdra
gers werden geacht bij verkiezingen geen invloed aan te wenden uit hoofde van 
hun functie, maar als staatsburgers kon hun weinig in de weg gelegd worden. Wei-

9 Geciteerd bij Van Tijn, 'Tien jaren liberale oppositie', 315. 
10 Bijvoorbeeld: Van Tijn, 'De wording der politieke-partijorganisaties', passim. In dit overzichtsartikel 
plaatst Van Tijn de dominantie van de sociale dimensie vooral in de periode vóór 1870. Na 1870 gingen de 
oude, traditionele bindingen en opvattingen hun waarde verliezen en ontstonden nieuwe verbanden waaron
der de politieke massapartijen. 
11 Rapport van de marechaussee Prins, 19-11-1866, uitgebracht bij de Commissaris des Konings in Noord-
Brabant, ARA, Archief ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), Kabinet, inv. nr. 258 Briefwisseling be
treffende de handelingen van burgemeesters en andere ambtenaren bij gelegenheid van verkiezingen 10-6-1856 
-28-12-1875. 
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nig burgemeesters huldigden het standpunt van hun ambtgenoot van Gorinchem 
die zich om de volgende reden buiten de verkiezingen hield: "dewijl men hier 
geenszins de betrekking van den persoon scheidt, ben ik geen lid van eenige kie-
zersvereeniging noch woon ik eenige vergadering van kiezers bij."12 

Veel ambtsdragers, waaronder naast burgemeesters en rechters ook notarissen, 
schoolopzieners, rijksontvangers te rekenen zijn, gebruikten juist wel hun gezag 
en aanzien om de kiezers te beïnvloeden. Zo beklaagde de katholieke advocaat 
J.J.A. van den Aardwegh zich in 1848 bij de minister van Binnenlandse Zaken over 
burgemeesters in het district Leiden die de kiezers door de veldwachter bijeen lie
ten roepen voor vergaderingen waarin de wenselijke kandidaat werd aanbevolen. 
Sommige burgemeesters stuurden de veldwachter bij de kiezers langs om de stem
briefjes in te vullen.13 Soortgelijke klachten keerden bij nagenoeg elke verkiezing 
terug. Zo werd in 1886 in De Standaard bericht over de liberale burgemeester van 
Ritthem in Zeeland die door het bijeenroepen van een vergadering de orthodoxe 
kiezers trachtte te beïnvloeden.14 

Een andere manier waarop ambtsdragers hun gezag gebruikten, was het onder
tekenen van aanbevelingsbriefjes, advertenties en strooibiljetten met naam en 
ambt. De schoolopziener van het vierde district in Zeeland, J.P.I. Buteux, die in 
1875 hierover door minister Heemskerk werd aangesproken vond het geen mis
bruik dat hij zijn ambt bij een aanbeveling vermeldde. Het beoogde doel was im
mers "om voor vreemden zijn maatschappelijken stand en zijne bevoegdheid om 
over de geschiktheid van candidaten te oordeelen, te doen blijken."15 

De meningen over de effectiviteit van gedrukte aanbevelingen liepen echter uit
een. Volgens De Standaard was persoonlijk gezag het middel bij uitstek om kie
zers te beïnvloeden. Het gedrukte stemadvies van aanzienlijke en gezaghebbende 
personen werd vaak door de kiezers opgevolgd. Anderen vonden dit middel ech
ter te afstandelijk. In 1869 schreef een verkiezingsagent aan Heemskerk: "Adver
teren, strooibiljetten, colporteren ik heb alles zoo dikwerf beproefd, en, in mijnen 
kring heeft de ervaring mij geleerd dat ze weinig helpe. Iedere gemeente of streek 
of partij gehoorzaamt hier aan een of meer leiders, wien de kiezers volgen al zeg
gen hun duizenden strooibiljetten het tegendeel. Een strooibiljet moeten de kie
zers hebben om den naam na te schrijven, maar overigens moet naar mijne over
tuiging de kracht worden gevonden in het opsporen der leiders en in het zich ver
staan met derzelven.""' 

Het aanwenden van persoonlijk gezag en aanzien was een geaccepteerde manier 
om de kiezers te beïnvloeden. Ook het invullen van de stembriefjes behoorde 
hiertoe. Zo berichtte jhr. C. Hansen in 1869 aan Heemskerk dat op zijn verzoek 
enkele vrienden in Veenendaal 60 stembriefjes hadden ingevuld en dat zijn vrouw 
meer dan 20 briefjes in Hilversum had ingevuld.17 

12 Brief 9-1-1868 Burgemeester Gorinchem aan Commissaris des Konings Zuid-Holland, ARA, BiZa, ka
binet, inv. nr. 145, dossier 701. 
13 Brief 4-12-1848 J.J.A. van den Aerdwegh, ARA, BiZa, verbalen, nr.13. 
14 De Standaard 11-6-1886. 
15 Brief 5-8-1875 J.P.I. Buteux, ARA, BiZa, kabinet, nr. 258. 
16 Brief 3-6-1869 Jonathan aan Heemskerk, ARA, Archief J. Heemskerk Azn.(AH) inv. nr.4. 
17 Brief 11-6-1869 C. Hansen aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.l. 
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Op het platteland speelden rentmeesters een centrale rol in het coördineren van 
de verkiezingswerkzaamheden. De rentmeester van het Nijmeegse kamerlid Van 
Nispen van Sevenaer reisde door het district om contact te onderhouden met bur
gemeesters, pastoors en andere invloedrijke personen. Verschillende van deze per
sonen hadden Van Nispen ooit om voorspraak gevraagd in Den Haag voor de be
noeming tot een ambt. Of deze bemiddeling resultaat had opgeleverd, was van 
ondergeschikt belang; ze voelden zich op hun beurt verplicht tot een wederdienst. 
Op deze wijze wist Van Nispen een netwerk op te bouwen dat de incidentele op
positie uit de stad Nijmegen kon indammen.18 

Kiezers die hun stem uit achting of eerbied uitbrachten wensten op hun beurt 
ook gewaardeerd te worden. Zo werd Van Nispens rentmeester door zijn con
tactpersoon in Doesburg verzocht om aan een daar wonende boer een brief als te
ken van erkenning te schrijven. Hij voldeed aan het verzoek en bedankte en prees 
de boer voor zijn ijver voor de goede zaak." J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt 
die tijdens zijn verkiezing tot kamerlid voor Arnhem gezant in Berlijn was, werd 
verzocht om na zijn terugkeer het district te bezoeken en met enkele helpers ken
nis te maken. Volgens zijn correspondent zouden zij zich zeer vereerd voelen met 
een persoonlijke kennismaking.20 

Kandidaten die in het district zelf woonden, zonderden zich tijdens de verkie
zingen vaak van de buitenwereld af. J. van Kuyk, burgemeester van Delft en in 
1868 kandidaat in het gelijknamige district wist dat hij in zijn gemeente veel bijval 
vond, maar over zijn kansen daarbuiten verkeerde hij in het ongewisse "daar ik 
zelfs mijne vrienden verzocht heb mij niets van hetgeen er omgaat mede te deelen, 
omdat ik het onkiesch vind mij er mee in te laten."21 

Als kandidaat hield Van Kuyk zich buiten de verkiezingen, maar ruim een jaar 
eerder had hij zich hieraan als kennis van de toen optredende kandidaat niet kun
nen onttrekken. Wel gaf hij er blijk van het verkiezingswerk beneden zijn stand te 
vinden. Het kiesstelsel was volgens Van Kuyk namelijk een wapen in handen van 
kwaadwilligen, omdat de meeste kiezers geen begrip van politiek hadden.22 Wat 
echter buiten zijn bevattingsvermogen viel, was dat hij de kiesgerechtigden, veel
al burgerlui, zou bezoeken. Hier waren de grenzen van het betamelijke bereikt 
voor de standsbewuste Van Kuyk. Dat de voorzitter van de liberale kiesvereniging 
in Delft dat wel deed, was in zijn ogen niet onbegrijpelijk. Die stond namelijk als 
weinig intellectueel bekend.23 

Het was de polarisering tijdens de verkiezingen vanaf de periode 1866-1871 die 
kandidaten zou nopen hun passieve houding te laten varen. Hoewel ze zelden, zo
als in het kiesdistrict Roermond, de kiezers persoonlijk zouden gaan bezoeken, 

18 Esther Francot en Pieter van den Nieuwenhuizen, '"Verwacht meer van ernstig werken, als van vurig ho
pen". Het netwerk rond jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 
1850 in het district Doetinchem', Bijdragen en mededelingen Gehe 81(1990)130-150. 
19 Brief 3-8-1851 Van Vree aan J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer, Rijksarchief in Gelderland (RAG), Ar
chief Van Nispen van Sevenaer (ANS) inv. nr. 2461. 
20 Brief 8-5-1865 O.G. Heldring aan Van Zuylen van Nijevelt, ARA, Collectie J.P.J.A. van Zuylen van Nije
velt (CZN) inv. nr.77. 
21 Brief 10-1-1868 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr.145, dossier 701. 
22 Brief 25-10-1866 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
23 Brief 16-1-1868 Van Kuyk aan Heemskerk, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr,145-dossier 701. 
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moesten ze wel op reis om de sociale cohesie van hun netwerken te onderhou
den.24 Deze dreigden namelijk in de toenemende partijstrijd te bezwijken. 

Graaf Van Zuylen vanNijevelt, die in 1865 zijn verkiezing nog in Berlijn had af
gewacht, werd in 1871 vanuit Arnhem dringend verzocht om enkele lokale con
tactpersonen nog voor de verkiezingen te bezoeken. Niet alleen zouden zij zich, 
zoals vroeger, vereerd voelen, maar ook zouden zij daardoor meer inzet tonen.25 

Heemskerk wees de graaf erop dat hij die lokaal invloedrijke personen op zijn 
beurt hetzelfde moest voorhouden. Ze mochten "zich niet in hunne waardigheid 
opsluiten", maar moesten op hun beurt andere personen benaderen en "zulke ele
menten [...] bewerken door hun invloed te erkennen en hun natuurlijke ijdelheid 
en eigenliefde te streelen."26 

Verkiezingen opgevat als een votum van vertrouwen betekenden voor veel kan
didaten dat er meer op het spel stond dan alleen een kamerzetel. Zeker vóór 1870 
konden te weinig stemmen gezichtsverlies betekenen. Zo hing volgens C. van 
Heukelom de beslissing om in 1861 in Zwolle een liberaal van buiten het district 
te kandideren af van de andere kandidaten. Zouden zij van lokale origine zijn dan 
moesten de liberalen zich aanpassen. Zou echter Groen van Prinsterer erbij zijn 
dan zou een liberaal van buiten het district kunnen worden gekandideerd: "Eene 
nederlaag in zoodanig geval compromitteert niet, wanneer men ten minste een fat
soenlijk aantal stemmen heeft."27 Een bekende liberaal die een nederlaag tegen een 
lokale kandidaat zou lijden, gaf blijkbaar gezichtsverlies. Tegenover Groen was 
een nederlaag fatsoenlijk en dus acceptabel. 

Een kandidaat die in het district minder bekend was, moest invloedrijke perso
nen overhalen om hem openlijk te steunen. D. Koorders, die in februari 1868 kan
didaat in Haarlem was, bezocht hiervoor de conservatief G.LJ. van der Hucht, 
kamerlid voor Haarlem en (mede-)eigenaar van twee theeplantages op Java. Nadat 
Koorders naar tevredenheid zijn opvattingen over de koloniën had uiteengezet, 
beloofde Van der Hucht hem voor te dragen bij de kiesvereniging en voor een aan
beveling door enkele notabele inwoners te zorgen. Inderdaad werd Koorders 
door de kiesvereniging als kandidaat aangenomen, maar de beloofde aanbeveling 
bleef achterwege. Volgens Koorders, zelf antirevolutionair, waren de notabelen 
bang om hun vingers aan koud water te branden; ze beschouwden een aanbeveling 
"als een persoonlijke beleefdheid! waartoe ze zich tegenover 'een onbekend' niet 
gehouden rekenen." Hij was in hun ogen waarschijnlijk te veel partijman en te 
weinig notabel om voor een dergelijk blijk van vertrouwen in aanmerking te kun
nen komen.28 

Een fatsoenlijk aantal stemmen, kandidaten die zich afzonderden, distantie ten 
aanzien van kiezers uit lagere standen, het zijn elementen die erop wijzen dat ver
kiezingen in hoge mate bepaald werden door de standenmaatschappij van de ne-

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

Verkiezingen vonden plaats in een lokale context. Bijna alle kiesgerechtigden 
voor de Tweede Kamer waren tevens kiesgerechtigd voor de gemeenteraad. Ter
wijl polarisering bij kamerverkiezingen verdedigd kon worden omdat in de Ka
mer nu eenmaal politieke onderwerpen werden behandeld, was die voor velen on
gewenst bij verkiezingen voor de gemeenteraad. Het gemeentebestuur zag men als 
een administratief lichaam dat de belangen, vooral financiële, van de inwoners be
hartigde. Politiek hoorde daar niet thuis. Juist in deze omstandigheden, waar de 
nadruk op de eenheid en het algemeen belang van de lokale gemeenschap lag, kon 
standspolitiek goed gedijen.'9 Veel kandidaten voor een kamerzetel waren burge
meester of rechter of bekleedden een ander ambt. Zij bevonden zich in het cen
trum van de lokale gemeenschap, zodat het niet vreemd is dat ze bij kamerverkie
zingen appelleerden aan de consensus rond lokale eenheid. Hierin paste ook het 
naar voren halen van regionale belangen als de aanleg van spoorwegen en wegen. 

2 Netwerken 

De netwerken die bij verkiezingen werden aangewend, waren zelden districtsom-
spannend. Daarvoor was de omvang van de meeste districten te groot. In een kies
district waren verschillende netwerken, veelal opgebouwd uit lokaal of regionaal 
vooraanstaande personen die op hun beurt weer netwerken in een of meer gemeenten 
onderhielden. Aangezien deze netwerken nauwelijks politieke kleur bezaten, kon
den de kansen van kandidaten snel wisselen afhankelijk van de concurrentie. Dat 
bijvoorbeeld in Hoorn in 1855 A.S. van Nierop als kandidaat van de liberalen op
trad, was niet bepaald de uitkomst van weloverwogen overleg. De invloedrijke Van 
Nierop had zich eenvoudig kandidaat gesteld waarna al zijn vrienden en kennissen 
zich verplicht voelden hem te steunen. Andere liberale kandidaturen waren hier
door onmogelijk geworden.30 In Delft weigerde in 1856 de liberaal A.M. de Rou-
ville een kandidatuur tegenover de aftredende conservatief Hoekwater te aanvaar
den "omdat ik persoonlijke verpligting heb aan den Heer Hoekwater, als mensch. 
Dit belet mij, tegen hem te ijveren."31 

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

29 R. de Jong, 'Politiek op lokaal niveau'. Te verschijnen. 
30 Brief 13-4-1855 J.G.A. Faber aan Thorbecke, ARA, Archief J.R. Thorbecke (AT), inv. nr. 66. 
31 Brief 27-5-1856 A.M Rouville aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.67. 
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le verkiezingsagent begin juni 1860 op één dag twee delegaties op bezoek en bo
vendien een uitnodiging voor een souper. Eerst kwamen liberalen uit andere ge
meenten overleggen over de ondersteuning van de aftredende W.R. baron van 
Hoëvell. Daarna kwam een delegatie uit Almelo ijveren voor de eveneens liberale 
B. Brouwer. Na besprekingen kwamen zij overeen dat in het geval de eigen kandi
daat in de eerste ronde zou uitvallen ze in de herstemming eikaars kandidaat zou
den overnemen. Daarna volgde het souper waar hem om steun voor A.A. van 
Wulfften Palthe werd gevraagd. Dat verzoek wees hij af.32 

Terwijl bij de onderhandelingen en contacten tussen personen binnen hetzelfde 
netwerk of tussen personen uit verschillende netwerken vooral sociaal min of 
meer gelijken waren betrokken, was de relatie met kiesgerechtigde landbouwers 
en middenstanders van een andere aard. Hier speelde niet alleen standsverschil een 
rol maar ook economische afhankelijkheid. Vooral pachters verkeerden in afhan
kelijke omstandigheden. De gangbare mening was dat een landheer zijn pachters 
in de knip had. Geruchten over misbruik van pachtrelaties deden met regelmaat de 
ronde, maar bewijzen waren zeldzaam. Een concrete klacht als die van de liberaal 
A.F. Jongstra uit Friesland dat de zaakwaarnemer van de conservatieve kandidaat 
jhr. P.B.J. Vegilin van Claerbergen in 1856 de pachters bevolen had op Vegilin te 
stemmen op straffe van verwijdering behoorde tot de uitzonderingen.33 De in
vloed van economische afhankelijkheid op verkiezingen was doorgaans veel sub
tieler dan via dergelijke rechtstreekse bedreigingen. Volgens bisschop FJ. van Vree 
waren veel katholieke kiezers in Haarlem middenstanders en daardoor afhanke
lijk van de vermogende inwoners. Om deze reden conformeerden ze zich aan de 
geuite wensen.34 

Een van de belangrijkste redenen waarom doorgaans zo weinig over dwang 
voortvloeiend uit economische afhankelijkheid werd gesproken, is ongetwijfeld 
dat er relatief weinig pachters kiesgerechtigd waren. Verder waren de verkiezin
gen in de meeste districten tot het midden van de jaren 1860 slechts in beperkte 
mate gepolariseerd. Hierdoor bestond er weinig aanleiding om druk uit te oefe
nen. Bovendien was er in deze omstandigheden voor veel pachters ook weinig re
den om van de wensen van de landheer af te wijken. En ten slotte verhield het uit
oefenen van dwang zich slecht met de opvatting van een vertrouwensrelatie tussen 
een kamerlid en zijn kiezers. 

Hoe belangrijk netwerken waren, blijkt ook uit het curieuze voorstel dat de li
beraal G.M. van der Linden in april 1854 onder ogen werd gebracht. De nederlaag 
van de liberalen in 1853 was mede het gevolg geweest van de verkiezingsactivitei
ten van veel predikanten. Om daaraan een tegenwicht te bieden, stelde de indiener 
van het plan voor om in belangrijke districten molenaars bijeen te roepen. Deze 
molenaars moest voorgehouden worden dat van de Aprilmannen en Groenianen 
geen afschaffing van de accijns op het gemaal te verwachten was. Om hun herkie
zing te voorkomen moesten de molenaars georganiseerd worden: "Wij moeten 

32 Brief 6-6-1860 dr. Soer aan G.M. van der Linden, ARA, CL inv. nr.5. 
33 Brief 4-4-1856 A.F. Jongstra aan Thorbecke, ARA, At, inv. nr. 67. 
34 Brief 21-6-1858 Van Vree aan Van Nispen, RAG, ASO, inv. nr.2461. 
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trachten de molenaars tegen de dominées over te stellen, dan krijgen wij in ieder 
dorp een kampvegter in 't belang van onze zaak."35 Het voorstel zal niet serieus 
overwogen zijn, omdat het zeer onwaarschijnlijk was dat op deze wijze de kiezers 
beïnvloed konden worden. De meeste molenaars zal het aan het benodigde aan
zien hebben ontbroken om de predikanten serieus partij te kunnen geven, maar 
het voorstel illustreert wel hoe belangrijk het was om in elk dorp toegang tot de 
kiezers te hebben. 

3 Pastoors en predikanten 

Verschillende belangrijke schakels in netwerken als burgemeesters, rechters en 
rentmeesters zijn tot dusverre de revue gepasseerd. Een andere belangrijke groep 
werd gevormd door pastoors en predikanten. De potentiële kracht van deze groep 
ligt voor de hand. Ze beschikten over gezag en in elke gemeente was tenminste wel 
één geestelijke aanwezig. Vaak waren er meer in een gemeente woonachtig. Veel 
geestelijken hielden onderling contact. De katholieke clerus was bovendien na 
1853 hiërarchisch georganiseerd en vormde een potentieel invloedrijk netwerk. 

Al bij de eerste directe verkiezingen in 1848 werd het netwerk van de clerus be
nut. Van Vree, vanaf 1853 bisschop van Haarlem, onderhandelde bijvoorbeeld via 
tussenpersonen met liberalen over de door de katholieken te steunen kandidaten 
in de districten Leiden en Leiderdorp.36 In het district Gouda werd de liberaal Van 
der Linden door de pastoors van Woerden, Gouda en Oudewater bij de katholie
ke kiezers aanbevolen.37 Na 1850, maar vooral na 1853, trad de clerus minder ge
organiseerd op. Teleurstelling over het feit dat katholieke kandidaten boven de 
grote rivieren geen kans maakten, speelde hierin een rol. Individuele pastoors ble
ven echter bereid om op verzoek hun invloed aan te wenden. 

In het district Almelo speelde de clerus in de jaren 1850 en 1860 wel een promi
nente rol bij het mobiliseren van katholieke kiezers. Het district vaardigde vanaf 
1850 tot 1868 onafgebroken liberale kamerleden af, ook bij de verkiezingen na de 
Aprilbeweging van 1853. Daar de meerderheid van de protestantse kiezers anti
liberaal gezind was, moest een hoge katholieke opkomst het liberale overwicht 
verzekeren.38 De protestantse liberalen hadden geen directe invloed op de katho
lieke kiezers. Om het katholieke netwerk te mobiliseren moesten de leidende per
sonen benaderd worden. Dit gebeurde door in contact te treden met katholieken 
in het district, zoals de dekens van Almelo en van Enschede, en met katholieken 
buiten het district, zoals de kamerleden jhr. G.E.G.C.K. Dommer van Polders-
veldt, Storm en J.B.J. Hengst. Deze kamerleden schreven op verzoek brieven aan 
hun bekende katholieken in het district, vooral pastoors. Storm benaderde bij
voorbeeld een Bredase pastoor die contacten onderhield met pastoors in Almelo. 

35 Brief eind april 1854 W.R. van Hoëvell aan G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr.4. 
36 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 88-91. 
37 Brief C.J.N. Nieuwenhuis aan Thorbecke 27-11-1848, ARA, AT, inv. nr. 56a. 
38 Volgens het liberale kamerlid voor Almelo M.J. de Man waren de katholieke kiezers onmisbaar om de con
servatieve kandidaten te verslaan. Brief 17-4-1854 M.J. de Man aan G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr.4. 
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Op deze wijze werden de leidende personen in het katholieke netwerk van binnen 
en buiten het district aangespoord om zich voor de liberale kandidaat in te zetten.39 

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

Tegen het geestelijk gezag dat via de klerikale netwerken werd uitgeoefend ble
ken de liberaal georiënteerde katholieken niet bestand. Stemmen werd een toets 
voor geloofstrouw. De Bredase bisschop J. van Genk hield zijn clerus in 1869 voor 
dat liberalen en andere tegenstanders "ofschoon welligt nog katholiek met den 
naam, ofschoon uitwendig nog eerbied voor de godsdienst huichelende, zelfs hare 
voorschriften voor 't oog der wereld onderhoudende, als onkatholieken, ongods-
dienstigen, ongeloovigen en heidenen" beschouwd moesten worden.41 Niet alle 
bisschoppen uitten zich zo kras, maar ook op andere manieren was hun hulp voor 
de conservatieve katholieken van onschatbare waarde. Zo kon de in 1870 door J.B. 
van Son opgerichte kiesvereniging Noord-Brabant in een vertrouwelijke circulai
re aan de pastoors schrijven: "Onder Hooge goedkeuring en aanmoediging vraagt 
de kiesver. Noordbrabant aan de pastoors om twee personen op te geven uit uw 
parochianen met welke wij in contact kunnen treden".42 Hiermee beschikte de kies
vereniging in één klap over een netwerk dat de meeste kiesdistricten in Noord-
Brabant dekte. 

Hoe sterk het gezag van de clerus was, blijkt uit de opvallend eenvoudige wijze 
waarop de liberale katholieken hun zetels verloren. Tegen de expliciete koppeling 
van godsdienst en politiek kon hun invloed niet optornen. Vooral op het Brabant
se platteland distantieerden vooraanstaande personen zich van de liberalen en slo
ten zich bij de conservatieven aan.43 Dat de netwerken waarvan zij tot dan toe deel 
hadden uitgemaakt geen ideologisch karakter hadden bezeten, verklaart het ogen
schijnlijk gemak waarmee velen van hen overstapten. 

39 Brief 15-1-1855 L.D. Storm aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 66. Brief 8-5-1860 Dommer van Polders-
veldt aan G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr.4. Brief 29-5-1860 B.W. Blijdenstein aan G.M. van der Lin
den ARA, CCL, inv. nr.4. Brief 1-6-1860 dr. Soer aan G.M. van der Linden ARA, CCL, inv. nr.5. Brief 4-6-
1860 dr. Soer aan G.M. van der Linden, ARA, CCL inv. nr. 5. Brief 10-6-1860 Dommer van Poldersveldt aan 
G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr. 4. 
40 De Jong, 'Eene schifting', 127-128. 
41 Collectio epistolarum pastoralium, decretorum, aliorumqne documentorum dioecesis Bredanae (1801-
1955), dl. 2 (St. Michielsgestel 1902) 410. 
42 Map verkiezingen, Bisschoppelijk Archief Den Bosch (ABDB), Papieren J.B. van Son (PvS), doos 1. J. van 
Miert, '"Van alle Staats- en openbare zorgen ontheven." ' J .B. van Son als ijveraar voor kerk en katholicisme, 
NHJb 7(1990) 48-83. 
43 De Jong, 'Eene schifting', 141-143. 
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De positie van de predikanten ten opzichte van de protestantse kiezers was een 
andere dan die van de pastoors ten opzichte van de katholieke kiezers. Hogere be
stuursorganen binnen de hervormde kerk hadden op politiek gebied geen gezag 
over de predikanten, zodat van een eensgezind optreden geen sprake was. Predi
kanten waren daardoor meer onderdeel van een netwerk dan dat ze er zelf een 
vormden. Niettemin namen veel predikanten een vooraanstaande plaats in de po
litiek in. Zowel bij de liberalen als bij de antirevolutionairen waren zij erg actief. 

Dat ook predikanten hun gezag aanwendden om het stemgedrag van kiezers te 
beïnvloeden, bleek onder andere bij de verkiezingen die na de Aprilbeweging 
plaatsvonden. In de liberale krant De Grondwet werd een gedrukt verkiezingsma
nifest van de hervormde predikanten van Middelburg opgenomen waarin zij ver
klaarden zich verplicht te voelen "hunnen invloed, als herders en leraars, in het be
lang van Koning en Vaderland aan te wenden" om de conservatief C.W.E. Vaillant 
in de herstemming aan te bevelen.44 Dekens en pastoors waren daarentegen op aan
wijzing van de Bredase bisschop juist bezig de liberale kandidaat aan te bevelen.45 

Ook na de Aprilbeweging bleven veel predikanten actief. Zo riep in 1854 de pre
dikant van Nunspeet de kiezers vanaf de preekstoel op om bij de ophanden zijn
de verkiezing op AE. baron Mackay te stemmen. Hij nodigde de kiezers uit om de 
volgende dag op de consistoriekamer hun stembiljetten door hem of een lid van de 
kerkenraad te laten invullen.46 Dergelijke voorbeelden zijn met vele andere aan te 
vullen. Opmerkelijk is het dan ook niet dat, toen in 1869 een comité van antirevo
lutionairen werd samengesteld om de verkiezingen te coördineren, onder de cor
respondenten veel predikanten voorkwamen.47 

4 Regeringsinvloed 

Een opmerkelijk aspect van de eerste directe verkiezingen in 1848 was dat de re
gering afzag van bemoeienis. Alleen de gouverneur van Limburg kreeg opdracht 
de separatisten tegen te werken.4S Inderdaad brak het kabinet-Donker Curtius 
met een traditie waarin de regering via de gouverneurs de keuze van de kamerle
den trachtte te beïnvloeden.49 Georganiseerde overheidsbemoeienis kwam sinds
dien zelden voor. Dat inde jaren 1870 en 1880 veel burgemeesters, rechters en on
derwijzers liberaal gezind waren en de kiezers probeerden te beïnvloeden, werd 
in De Standaard wel eens vergeleken met het optreden van Franse prefecten, maar 
deze vergelijking ging mank.50 De invloed en macht van een Commissaris des Ko-
nings waren onvergelijkbaar met die van een prefect, maar bovendien werden de 

44 De Grondwet 2-6-1853. Het stuk was overgenomen uit de Middelburgsche Courant van 26-5-1853. 
45 Brief 25-5-1853 Bisschop J. van Hooydonk aan de deken van Zeeland, Archief Bisdom Breda (ABB), inv. 
nr. 1-46. 
46 Brief burgemeester Ermelo aan Commissaris des Konings Gelderland, ARA, Archief Ministerie Justitie 
(AMJ), Geheim archief, verbalen inv. nr. 4681. 
47 Map verkiezingen juni 1869, Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief B.J.L. de Geer van Jutphaas (AGJ), 
mv. nr. 491. 
48 Boogman, Rondom 1848, 72. 
49 Blok, Stemmen en kiezen, 25-29. 
50 De Standaard 20-7-1875. 
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commissarissen meestal ook niet door de regering als verkiezingsagent gebruikt. 
Ambtenaren die zich met verkiezingen inlieten waren onderdeel van het netwerk 
van een kandidaat. Zelf waren ze niet de spil van een netwerk. 

Of de terughoudendheid bij verkiezingen van de meeste Nederlandse kabinetten 
in de jaren 1850 en 1860 op principiële overwegingen berustte of dat de weinig ge
polariseerde verhoudingen hier debet aan waren, is moeilijk uit te maken. Thor-
becke was als minister in deze materie duidelijk: ambtenaren dienden zo terug
houdend mogelijk te zijn. De bereidheid om de regering bij verkiezingen ter wille 
te zijn, was echter niet zomaar verdwenen. Zo toonde de Commissaris des Ko-
nings van Noord-Brabant, A.J.L. Borret, zich eind april 1853 bereid om het kabi
net-Van Hall bij de aanstaande verkiezingen te ondersteunen. Hoewel hij minister 
Van Reenen meldde van zijn mogelijke interventie weinig resultaat te verwachten, 
had hij blijkbaar geen principiële bezwaren. De minister wenste overigens van zijn 
diensten geen gebruik te maken.51 

Gezien de ervaringen met regeringsinvloed tijdens verkiezingen vóór 1848 en de 
bereidwilligheid bij een deel van de gezagsdragers na 1848 was het de vraag wat er 
zou gebeuren wanneer een minder terughoudende minister aan het bewind zou ko
men. Zo'n minister bleek Heemskerk te zijn die zich bij de verkiezingen van 1866 
en 1868 voorstander betoonde van officiële kandidaten. Dit bleek weliswaar niet 
uitvoerbaar - volgens Heemskerk verzette Willem III zich tegen openlijke bemoeienis 
door regering en ambtenaren - maar achter de schermen liet hij zich niet onbetuigd.52 

In zijn autobiografie schreef hij dat de Commissarissen des Konings van Noord-
Holland en Zuid-Holland nagenoeg niets ten gunste van de regering hadden on
dernomen, maar dat die van Zeeland, Gelderland en Limburg zich positief hadden 
onderscheiden. Heemskerk deinsde er niet voor terug om tegenwerkende ambte
naren te straffen. Zo werd in 1867 W.H. Pijls niet als burgemeester van Maastricht 
herbenoemd, omdat hij bij de verkiezingen de regering had tegengewerkt.53 

Vooral met de gouverneur van Limburg, jhr. P.J.A.M. van der Does de Wille-
bois, werkte Heemskerk nauw samen. De gouverneur overlegde begin 1868 met 
medeweten van de minister met J.H.L. Haffmans en J.H. Arnoldts, burgemeester 
van Sittard, over de komende verkiezingsstrijd. Zelf nodigde hij de pastoors van 
Maastricht uit en hield hun voor dat in Den Haag de uitslag van de Limburgse ver
kiezingen opgevat zou worden als een proeve van loyaliteit aan Oranje en Neder
land.54 In het licht van deze ontboezemingen kunnen de liberale klachten dat Van 
der Does burgemeesters had bewerkt door het toezeggen van subsidies en provin
ciale ambtenaren had ingeschakeld niet op voorhand als bevooroordeelde getui
genissen terzijde worden geschoven.55 

51 Brief 27-4-1853 Ministervan Binnenlandse Zaken aan Commissaris des Konings in Noord-Brabant, brief 
29-4-1854 Commissaris des Konings in Noord-Brabant aan ministervan Binnenlandse Zaken, brief 4-5-1853 
Minister van Binnenlandse Zaken aan Commissaris des Konings in Noord-Brabant, Rijksarchief in Noord-
Brabant, Archief Provinciaal Bestuur inv. nr.4756. 
52 J.J. Huizinga, ƒ. Heemskerk Azn. (1818-1897). Conservatief zonder partij (Harlingen 1973) 78-79. 
53 Autobiographika, ARA, AH, inv. nr.13. 
54 Brief 2-1-1868 Van der Does de Willebois aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 2. 
55 15-1-1868 brief P.T. van der Maesen de Sombreff aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.83. Brief 9-2-1868 
K.L.J. Cornelis aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 83. 
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Een andere manier om onwelgevallige keuzes bij verkiezingen te voorkomen, was 
het aanbieden van een overheidsbetrekking aan kandidaten. Ook hier duikt in de 
schaars gedocumenteerde gevallen de naam van Heemskerk op, nu vergezeld van 
die van Thorbecke. In oktober 1864 werd Heemskerk volgens eigen zeggen door 
het kabinet-Thorbecke gepolst voor een benoeming tot raadsheer in het Hof van 
Holland op voorwaarde dat hij zich niet kandidaat zou stellen of een verkiezing zou 
aannemen. Hij accepteerde dit aanbod onder het beding dat het slechts eenmalig 
zou zijn. Daarna zou hij zich weer als vrij beschouwen.56 Het liberale blazoen was 
op dit punt niet bepaald onbevlekt. In 1865 trad minister G.H. Betz af omdat hij de 
schijn had gewekt in ruil voor een gunstige verkiezingsuitslag in Limburg een ver
hoging van de grondbelasting in het hertogdom te zullen uitstellen. Afdoende be
wijzen werden weliswaar nooit geproduceerd, maar de kwestie had wel de indruk 
gevestigd dat ook de liberalen voor manipulatie niet terugschrokken.57 

Wat Heemskerk in 1864 was overkomen, zou hij later als minister van Binnen
landse Zaken zelf proberen toe te passen. Zo zou de liberaal J.J. van Kerkwijk 
Heemskerk in 1866 beloofd hebben zich niet als kamerlid voor Zierikzee herkies
baar te stellen wanneer hij tot ingenieur benoemd zou worden. Volgens Heems
kerk had hij hem inderdaad benoemd, maar brak Van Kerkwijk vervolgens zijn 
woord en werd voor Zierikzee herkozen.5S 

Hoewel Heemskerk geen principiële bezwaren tegen regeringsinvloed had, lag 
de voornaamste oorzaak van zijn opmerkelijk optreden in de hoog opgelopen po
litieke emoties. Het kabinet was de inzet van een felle partijstrijd. Na de val ervan 
bekoelden de emoties wel maar met het toenemende liberale antiklerikalisme was 
het niet uit te sluiten dat de liberale opvolgers van Heemskerk zich resoluter met 
de verkiezingen zouden gaan bemoeien. De eerste jaren na 1868 zouden bepalen 
of de trend die door Heemskerk was gezet, zou worden doorgetrokken. 

Voor de liberale kabinetten die tot 1874 aan het bewind waren, had bemoeienis 
met de verkiezingen weinig zin omdat de liberalen ze hoe dan ook toch steeds 
wonnen. Na 1874 waren, met uitzondering van het kabinet-Kappeyne van de 
Coppello, steeds conservatieve kabinetten aan het bewind. De conservatieven 
ontbrak het echter aan een electorale achterban, zodat pogingen tot beïnvloeding 
weinig zinvol zouden zijn geweest. Het is daarom misschien minder verbazend 
dat juist Heemskerk zich bij zijn hernieuwde optredens als minister van Binnen
landse Zaken, tussen 1874 en 1877 en tussen 1883 en 1888, zou ontpoppen als be
strijder van regeringsinvloed.59 Toevallige omstandigheden hebben er zo voor ge-

56 Huizinga, Heemskerk, 64-66. Geruchten gingen dat in maart 1860 TJ. Stieltjes met een benoeming in In-
dië werd weerhouden om aan de verkiezingen in Amsterdam deel te nemen. Twee dagen voor de verkiezingen 
trok hij zijn kandidatuur in, daarmee de weg vrijmakend voor de conservatief W. Poolman. Dagboeken en aan
tekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. J.P. de Valk en M. van Faassen ed., Rijks Geschied
kundige Publicatiën Kleine serie 73 en 74, (2dln.; 's-Gravenhage 1993) I, 24 juni 1878. Volgens W. Bevaart, De 
Nederlandse defensie (1839-1874) (Den Haag 1993) 54, waren de geruchten onjuist, omdat Stieltjes al eerder 
voor een post in Indië benaderd was. 
57 Nick Bos, 'Agitatie in Limburg, de verhoging van de grondbelasting in het hertogdom in 1865', De Maas-
gouw 108(1989) 79-94. 
58 Autobiographika, ARA, AH, inv. nr.13. 
59 Circulaire 20-7-1875 aan alle Commissarissen des Konings betreffende bemoeienis van burgemeesters en 
schoolopzieners met verkiezingen, ARA, BiZa, Kabinet inv. nr.258. 



60 HI Standspolitiek, regeringsinvloed, pastoors en predikanten 

zorgd dat de regeringen die in de jaren 1870 en 1880 aan het bewind waren zich 
nauwelijks met de verkiezingen hebben bemoeid. Immers, juist toen de liberale 
meerderheid door de confessionelen bedreigd werd, traden er alleen nog conser
vatieve ministers op. 

Minder direct, maar niet minder belangrijk, was de invloed die regeringen kon
den uitoefenen door een weloverwogen benoemingsbeleid. Waar de invloed van 
burgemeesters, rechters en andere gezagsdragers als belangrijk werd beschouwd, 
konden benoemingen een politieke lading krijgen. Thorbecke verdedigde de be
noemingen van nieuwe burgemeesters tijdens zijn eerste kabinet met een verwij
zing naar de noodzaak dat lokale gezagsdragers loyaal aan de nieuwe orde dien
den te zijn.60 Hoewel dit de benoeming van niet-liberalen niet uitsloot, waren de 
politieke bijbedoelingen voor verschillende conservatieven overduidelijk. Begin 
1850 beklaagde de gouverneur van Groningen zich bij Willem III over de voorge
dragen kandidaat-burgemeesters in zijn provincie die door Groningse radicalen 
gepousseerd zouden zijn. Eenmaal benoemd zouden deze burgemeesters volgens 
hem de belangen van de radicalen bij de verkiezingen behartigen.61 

Minister van Justitie D. Donker Curtius stak in 1855 de politieke dimensie van 
benoemingen niet onder stoelen of banken tegenover het katholieke kamerlid Van 
Nispen van Sevenaer. Het Nijmeegse kamerlid had zich bij de minister beklaagd 
over de achterstelling van zijn geloofsgenoten. Als de katholieken op de liberalen 
bleven stemmen dan zou achterstelling een politieke noodzaak worden, zo ant
woordde Donker Curtius op de klacht. De minister besloot zijn brief met een te
gemoetkoming: "Ik ben bereid de katholijken de hand te reiken, waar ik het met 
regtvaardigheid doen kan, maar zij moeten die in de stembus drukken."62 

Of politieke benoemingen veel voorkwamen, is bij gebrek aan onderzoek nau
welijks vast te stellen. Het liberale overwicht onder lokale gezagsdragers in de ja
ren 1870 en 1880 was namelijk ook het gevolg van de gebruikelijke rekrutering uit 
de hogere en bij voorkeur protestantse standen. Juist deze groepen zouden na 
1870 onder invloed van de opkomst der confessionelen bij de liberalen terecht ko
men. Het liberale overwicht dat na 1870 ontstond, was mede het gevolg van de al
gemene politieke ontwikkelingen. 

5 Polarisering 

Wanneer politieke en vooral godsdienstige emoties hoog opliepen, konden fat
soencodes in de knel komen. Dat was bijvoorbeeld het geval in het district Alme
lo in 1868. Tijdens de verkiezingen in 1866 en 1868 liepen de katholieke kiezers 
massaal over naar het conservatieve kamp waardoor het liberale overwicht in het 
district bedreigd werd. Voor de liberalen was de verleiding sterk om de antipapis-
tische kaart uit te spelen teneinde de protestantse kiezers achter zich te krijgen. 

60 Boogman, Rondom 1848, 95-96. 
61 De briefwisseling van J.R. Thorbecke, V (1845-1853). G.J. Hooykaas en FJ.P. Santegoets ed. Rijks Ge
schiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 78 (Den Haag 1996) 243, noot 5. 
62 Brief 13-4-1855 D. Donker Curtius aan Van Nispen, RAG, ASO, inv. nr.2452. 
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Deze strategie werd nog aantrekkelijker toen in de herstemming de liberaal Van 
der Linden tegenover de katholiek G.A. Vos de Wael stond. 

De verkiezingsstrijd in Almelo kreeg het karakter van een godsdienststrijd. De 
katholieke verkiezingsagenten mobiliseerden de kiezers door te wijzen op de libe
rale onderdrukking van de godsdienst in Italië, België en Frankrijk. De liberalen 
waarschuwden de protestantse kiezers voor Vos de Wael die "geen ander vaderland 
noch Koning dan Rome en de Paus erkende. "De spanningen liepen zo hoog op dat 
een maand na afloop van de verkiezingen veel protestanten hun waren nog uitslui
tend bij geloofsgenoten kochten.63 

In verschillende gemeenten in het district leidde de strijd tot taferelen die niets 
meer van doen hadden met de gekoesterde vertrouwensband tussen kiezer en af
gevaardigde. In Hardenberg hadden de liberale leiders, waaronder twee burge
meesters, een kantonrechter en twee geneesheren, zich strategisch opgesteld bij de 
toegangswegen tot het dorp "om de kiezers, die van buiten kwamen aan te hou
den, kennis van hunne billetten te nemen, die in te vullen, te veranderen of nieuwe 
te verstrekken." Volgens de conservatieve contactpersoon in de gemeente, rijks-
ontvanger J.A. baron van Ittersum, werden kiezers de herberg of een zijstraatje in
geleid en voorzien van ingevulde stembriefjes.6,1 

In Borne waren tijdens de eerste ronde kiezers de gelagkamer binnengeroepen 
die met het gemeentehuis onder één dak was gevestigd. Om herhaling te voor
komen en kiezers ongehinderd toegang tot het stembureau te verschaffen, 
plaatste de burgemeester bij de herstemming veldwachters nabij en in het ge
meentehuis. Toch was dit volgens de burgemeester maar een schijnoplossing: 
"Vele kiezers dezer Gemeente werden door een invloed beheerscht, die zij niet 
vermogen tegen te werken, hen wordt aangewezen waar en op wien de billetten 
in te vullen of te laten invullen."65 In Lonneker was sprake van zodanige econo
mische afhankelijkheid dat een verkeerde keuze tot broodroof kon leiden.66 In 
Enschede werden zelfs fysieke dreigementen geuit. De kiezers werden door met 
stokken bewapende personen gedwongen hun stembiljetten te laten zien. Waren 
de ingevulde namen niet naar hun zin dan streepten ze deze door en vulden an
dere in.67 De meeste van deze feiten werden waarschijnlijk door liberale verkie
zingsagenten gepleegd, hoewel de conservatieven zich ook niet onbetuigd zullen 
hebben gelaten. 

Het is opmerkelijk dat minister Heemskerk de gebeurtenissen in Hardenberg 
en Borne wel minder gepast vond maar niet van mening was dat er dwang op de 
kiezers was uitgeoefend. Het viel blijkbaar onder de weliswaar minder fraaie maar 

63 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Koning betreffende het onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-3-1868, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr. 145, dossier 701. 
64 Afschrift van een door J.A. van Ittersum gedaan verslag van de herstemming tussen De Vos de Wael en 
Van der Linden aan de medeleden van de kiesvereniging Koning en Vaderland Twente-Salland, aan minister 
Heemskerk opgestuurd, 8-2-1868, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr.145, dossier 701. 
65 Brief 19-2-1868 Burgemeester van Borne aan Commissaris des Konings in Overijssel, ARA, BiZa, kabi
net, inv. nr. 146, dossier 701. 
66 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Koning betreffende het onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-3-1868, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr. 145, dossier 701. 
67 Brief 12-11-1866 Commissaris des Konings in Overijssel aan burgemeester Stad Almelo, Gemeentear
chief Almelo, map 368. 
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uiteindelijk toch acceptabele aspecten van het uitoefenen van invloed. Alleen de 
uit Lonneker en Enschede gemelde feiten bestempelde hij als dwang.68 

Almelo was zeker geen doorsneedistrict, maar het is duidelijk dat oplopende 
godsdienstige spanningen de netwerken die gebaseerd waren op sociale relaties 
onder sterke druk konden zetten. Veranderende loyaliteiten, liberaal antiklerika
lisme en de electorale samenwerking van conservatieven en katholieken leidden 
tot de desintegratie van veel netwerken oude stijl. Deze netwerken waren geba
seerd op waarden als aanzien en gezag, maar die konden de godsdienstige span
ningen niet meer bezweren. De netwerken stortten in en nieuwe moesten opge
bouwd worden. 

De conservatieven zouden echter niet in staat blijken om nieuwe netwerken op 
te bouwen. Ze kwamen van twee zijden onder druk te staan. Aan de ene kant oefen
den de antikatholieke sentimenten waar de liberalen op inspeelden grote aantrek
kingskracht uit op de traditionele achterban van de conservatieven. Dit leidde in 
1872 tot de volgende wanhopige constatering van de conservatieve burgemeester 
van Delft: "het is zover gekomen dat de Catholijken worden geacht (tegenwoor
dig nog) te zijn de vijanden van Oranje en de radicalen N.B. als de vrienden."'9 

Aan de andere kant ontstond een gesloten netwerk van antirevolutionairen. Het 
conservatieve kamerlid voor Almelo, J. Kalf f, vroeg in mei 1869 aan Heemskerk 
om via het orthodoxe, maar politiek conservatieve, kamerlid P.H. Saaymans Vader 
invloed uit te oefenen op de orthodoxe kiezers in zijn district. Zelf kon hij dat niet, 
omdat het algemeen bekend was dat hij niet genoeg met de orthodoxe richting 
meeging.70 Blijkbaar was er een scheidslijn tussen conservatief en antirevolutionair 
aan het ontstaan waar sociale relaties maar moeilijk doorheen konden breken. 

De scheidslijn die tussen conservatief en antirevolutionair ontstond, was van 
godsdienstige aard en vloeide voort uit de strijd binnen de hervormde kerk. Een 
correspondent van Heemskerk in het district Gorinchem meldde dat zijn invloed 
sterk verminderd was door de orthodoxe overwinning in de hervormde kerk in 
zijn district. Hoewel hij zich van deze strijd afzijdig had gehouden, was de schade 
aan zijn netwerk groot. Hij was nu bezig "de draden van [zijn] weefsel aaneen te 
knoopen", maar betwijfelde of dat nog mogelijk zou zijn.71 De desintegratie aan 
conservatieve zijde ging gepaard met neerslachtigheid en gebrek aan vertrouwen. 
Zo weigerde E.H. 's Jacob in 1869 aanvankelijk een kandidatuur voor Amsterdam 
met de woorden: "De opoffering voor het landsbelang heeft hare grenzen. Ik zie 
niet in dat ik altijd degene moet zijn die zich laat doodstemmen."72 

Ook de liberale netwerken liepen schade op. In 1869 verwachtte de liberale kan
didaat voor het nieuwe kiesdistrict Haarlemmermeer, jhr. J.W.H. Rutgers van Ro
zenburg, aanvankelijk dat een groot deel van de katholieken op zijn hand zou zijn 
vanwege zijn droogmakerijen bij Aalsmeer en Nieuwer-Amstel. Enkele dagen voor 

68 Concept rapport van minister Heemskerk aan de Koning betreffende het onderzoek naar het verloop der 
verkiezingen, 19-4-1868, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr. 145, dossier 701. 
69 Brief 13-5-1872 J. van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
70 Brief 28-5-1869 J. Kalff aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
71 Brief 11-1-1873 Visser van IJzendoorn aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.8. 
72 Brief 7-10-1869 E.H. 's Jacob aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
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de verkiezingen moest hij echter constateren dat de katholieken een eigen kandi
daat naar voren hadden geschoven waardoor hij vermoedelijk alle 'lokale' stemmen 
zou verliezen.73 De verschuivende loyaliteiten van de kiezers zouden de liberalen 
echter per saldo winst opleveren. De afkalving aan katholieke kant werd ruimschoots 
gecompenseerd door de toestroom van voormalige conservatieven van protestant
se huize. Wel veranderde hierdoor de samenstelling van de netwerken. 

Het afnemende belang van waarden als sociaal aanzien en onafhankelijkheid 
leidde in conservatieve ogen tot excessen als de vervanging in Hoorn van W. baron 
van Goltstein door 'kaaskoper' K.H. de Jong.74 M.J. Pijnappel weigerde in 1874 
een kandidatuur voor Amersfoort omdat er geen ruimte meer was voor mannen 
met eigen beginselen. Wie zich niet onder het vaandel van een der politieke rich
tingen schaarde, werd volgens hem uitgemaakt voor windhaan. Een 'ernstige', dat 
wil zeggen een serieuze en succesvolle, kandidatuur was daardoor onmogelijk ge
worden.75 Allesbehalve 'ernstige' kandidaturen in conservatieve ogen waren de 
antirevolutionaire 'telkandidaten' die slechts inzicht moesten geven in de omvang 
van de aanhang in een district.76 

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

Om Franssen van de Putte te verslaan had Bloem natuurlijk bondgenoten nodig 
en daarom wendde hij zich tot de katholieke historicus en Noord-Hollander 
W.J.F. Nuyens en het voormalige conservatieve kamerlid voor Hoorn, W baron 
van Goltstein. Aangezien zij allesbehalve politiek neutrale personen genoemd 
konden worden, kreeg de verkiezing al snel een politieke dimensie. Dit werd nog 
versterkt toen een andere contactpersoon, jhr. M. Salvador, de verkiezing opvatte 
als een strijd tussen conservatieven en "onstuimige en immoreele krachten" en 
daarom op eigen initiatief het conservatieve Dagblad van Zuid-Holland benader
de.78 Nuyens had inmiddels De Tijd ingelicht en ook contact gezocht met De Stan
daard. In de laatste krant werd Bloem in de herstemming aanbevolen, omdat 
Franssen van de Putte volgens het blad door moderne predikanten werd ge
steund.79 Wat als een provinciale campagne was begonnen, werd in korte tijd bin
nen de nationale tegenstellingen getrokken. Dat was ongetwijfeld de belangrijkste 
oorzaak van de nederlaag die Bloem in de herstemming zou leiden. Hij verloor 

73 Brief 4-6-1869 Rutgers van Roozenburg aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 84. 
74 Brief 2-7-1871 E.H. 's Jacob aan W.J.F. Nuyens, Archief van de Nederlandse provincie der Jezuïeten 
(ANJ), Archief W.J.F. Nuyens (AN), Q-15. 
75 Brief 24-8-1874 M.J. Pijnappel aan W van Goltstein, RAG, Archief W van Goltstein (AVG) inv. nr.312. 
76 Kuiper, Herenmuiterij, 33. 
77 Brief 27-9-1874 C. Bloem aan Nuyens, ANJ, AN, Q-21; brief 5-10-1874 Van Bommel (Purmerend) aan 
Van Goltstein, RAG, AVG, inv. nr. 312 
78 Brief 21-10-1874 M. Salvador aan Nuyens, ANJ, AN, Q-15. 
79 Brief 8-10-1874 H.J.A.M. Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-6; De Standaard 27-10-1874. 
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met 1395 tegen 1660 stemmen van Franssen van de Putte. Uit het hoge aantal 
stemmen voor Bloem blijkt dat een regionaal issue nog wel wervend kon werken, 
maar dat het nauwelijks meer in staat was nationale tegenstellingen te verdringen. 
Daarvoor waren de netwerken waarvan Bloem gebruik moest maken al veel te 
sterk in de bovenlokale politiek geïntegreerd. 

Het zou echter verkeerd zijn om aan de hand van de verkiezingen in Hoorn te 
concluderen dat de kiezers in de jaren 1870 veranderd waren van sociaal en econo
misch afhankelijke kiezers in onafhankelijke kiezers wier stemgedrag voortvloei
de uit bovenlokale ideologische loyaliteiten. Tot de jaren 1890 bleef het uitoefenen 
van invloed door middel van sociale afhankelijkheidsrelaties gemeengoed. Ook bin
nen de 'moderne' partij bij uitstek, de ARP, hield men een open oog voor de mo
gelijkheden die dergelijke netwerken boden. Kuyper mocht regelmatig het misbruik 
hekelen dat conservatieve grootgrondbezitters van hun sociale overwicht maakten, 
bij het opstellen van antirevolutionaire kandidaturen hield de partijtop er terdege 
rekening mee. Zo moest baron Schimmelpenninck van der Oye, die, zoals in de in
leiding van dit hoofdstuk werd beschreven, conservatieve opvattingen over het po
litiek bedrijf huldigde, in die districten ingezet worden "waar persoonlijken invloed 
en aanzien den doorslag geven."80 En in juni 1875 hield De Standaard de antirevo
lutionairen voor dat persoonlijk gezag de cruciale factor vormde in verkiezingen. 
Daarom moesten de kiezers vooral persoonlijk bezocht worden.81 

Niettemin hadden de nieuwe netwerken van na 1870 scherpere politieke of 
godsdienstige contouren en pasten ze qua samenstelling meer in de nationale te
genstellingen. De centrale plaats van lokaal en regionaal vooraanstaande personen 
was daarmee echter nog niet uitgespeeld. Hun invloed reikte weliswaar niet meer 
zo ver als voorheen, maar binnen de nieuwe, in omvang geringere netwerken 
speelden zij nog de eerste viool. Wel was hun speelruimte geringer geworden. 

Iemand wiens positie, ook na 1870, bijna onaantastbaar bleef, was de bovenge
noemde Nuyens, de onbetwiste leider van de katholieken op het Noord-Holland
se platteland. Hij weigerde zijn eigen positie ondergeschikt te maken aan de alge
mene lijn, zoals die onder andere door De Tijd werd uitgezet.82 Zo dankte de libe
raal K.H. de Jong in 1879 zijn herverkiezing in Hoorn onder andere aan Nuyens' 
weigering hem te bestrijden. De Jong had dit te danken aan zijn goede verstandhouding 
met Nuyens die ervoor zorgde dat de katholieke kiezers thuisbleven. Het leverde 
Nuyens wel verwijten op van de priester met politieke ambities H.J.A.M. Schaep-
man die hem schreef: "als gij over 1000 stemmen kunt beschikken dan is het voor 
een 'leider der Roomschen' wat zonderling, die aan een liberaal in de schoot te gooi
en."83 Dat Nuyens dit, naar eigen zeggen, uit eergevoel jegens De Jong had gedaan, 
noemde Schaepman een absurditeit.84 Voor Schaepman was de tijd waarin persoonlijke 
verstandhoudingen politieke tegenstellingen konden neutraliseren voorbij. 

80 Brief 22-11-1884 A.F. de Savornin Lohman aan A. Schimmelpenninck van der Oye, ARA, ASO, doos 2. 
81 De Standaard 5-6-1875. 
82 Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. H.J. Smit en W.J. Wieringa ed. (Groningen en Djakarta) 
1957, 12-6-1883 Nuyens aan Fruin. 
83 Brief 19-5-1879 Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-9. 
84 Brief 7-6-1879 Schaepman aan Nuyens, ANJ, AN, Q-9. 
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Veel kandidaten bij verkiezingen waren uit de hoogste standen afkomstig en ge
wend te opereren in een wereld waar achting en aanzien een belangrijke rol speel
den. Velen bekleedden bovendien overheidsfuncties die gezag en respect met zich 
meebrachten. Vooral in de jaren 1850 en 1860, maar ook daarna, zagen kandidaten 
hun relatie met de kiezers als een van vertrouwen. Daardoor maakte vrijwel ie
dereen gebruik van de effectiviteit van standspolitiek. Succes in verkiezingen hing 
af van de reikwijdte en de kracht van sociale netwerken. 

Door de polarisering aan het einde van de jaren 1860 raakten de kiezers op drift 
en zouden de netwerken desintegreren. Van de nieuwe netwerken die ontstonden, 
was standspolitiek opnieuw een fundament, maar de reikwijdte van de netwerken 
was geringer geworden. Waren de netwerken oude stijl zeker in politiek opzicht 
tamelijk heterogeen, daarna zouden ze scherper omlijnd worden. 

Bij de allesoverheersende plaats van standspolitiek moet een kanttekening ge
plaatst worden. Het is namelijk naast een realiteit in de negentiende-eeuwse ver
kiezingen ook het zelfbeeld van de meeste betrokkenen. Niet alleen kandidaten 
zagen een succesvolle verkiezing als blijk van vertrouwen en aanzien, ook lokale 
verkiezingsagenten verklaarden hun eigen succes uit de invloed die zij ter plaatse 
bezaten. Om na te gaan of dit in hoge mate sociaal bepaalde beeld wel met de wer
kelijke gang van zaken strookte, moet onderzocht worden of er geen scheidslijnen 
onder het electoraat voorkwamen waar ook standspolitiek niet of nauwelijks 
doorheen kon breken. Eerst zullen we echter bekijken in hoeverre bepaalde ele
menten uit de standspolitiek correspondeerden met de heersende opvattingen 
over de aard van representatie en over het algemeen belang. 


