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IV Tussen imperatief mandaat en 
onafhankelijkheid, tussen algemeen 

belang en bijzonder belang 

In 1850 werd de conservatief J.C. Baud, minister van Koloniën tussen 1840 en 
1848, in Den Haag en Rotterdam tot kamerlid gekozen. Hij nam voor Rotterdam 
zitting, omdat hij van mening was dat een behoudend koloniaal geluid uit deze 
handelsstad een groot politiek gewicht zou hebben. Ook de verkiezing van de 
conservatief H. Stolte in Amsterdam beschouwde hij als een belangrijke uitspraak 
"tegen de leerstellingen van het koloniale liberalismus."1 De uitslag in Rotterdam 
en Amsterdam was voor Baud zo belangrijk, omdat deze districten meer dan an
dere met de koloniën van doen hadden. 

In Bauds opvattingen over vertegenwoordiging is de nawerking van het gedachte
goed van Edmund Burke te bespeuren. Volgens deze Engelse conservatief verte
genwoordigden afgevaardigden niet zozeer kiesdistricten of personen maar vooral 
abstracte belangen als landbouw, katholicisme of koloniale handel. Elk kiesdis
trict werd gekenmerkt door een dominant belang. De afgevaardigde vertegen
woordigde dit belang niet alleen voor het district waarvoor hij gekozen was maar 
ook voor andere soortgelijke gemeenten in districten waar andere belangen over
heersten. Aangezien volgens Burke elk belang objectief kon worden vastgesteld, 
was het aantal afgevaardigden waardoor het vertegenwoordigd werd van weinig 
belang. Door het objectieve karakter was in het parlementair debat niet het aantal 
stemmen maar de kwaliteit van de argumenten belangrijk.2 Baud zal deze opvat
ting waarschijnlijk in grote lijnen hebben gedeeld, gezien zijn optimisme over de 
uitslag in Amsterdam en Rotterdam. Voor de behartiging van het koloniaal belang 
achtte hij dat van meer belang dan de liberale kamermeerderheid. 

De verhouding tussen kandidaten en kiezers en de functie van kiesverenigingen 
werd in belangrijke mate bepaald door de heersende gedachten over aard en doel 
van het representatieve stelsel. De opvattingen over de relatie tussen afgevaardig
den en kiezers liepen uiteen van imperatief mandaat tot volkomen onafhankelijk
heid. In het eerste geval was de gekozene niet meer dan het doorgeefluik van de 
wensen van de kiezers. In het laatste geval was hij in zijn handelen en stemgedrag 
geheel onafhankelijk. Tussen deze uitersten waren allerlei tussenposities denkbaar 
zoals geregeld overleg met de kiezers of een gebondenheid die beperkt bleef tot 
verkiezingsbeloften.3 

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

1 De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Bauden].]. Rochussen 1845-1851 W.A. Baud ed. 
(3 dln; Assen 1983) III, 21-9-1850 en 22-11-1850; brief 22-8-1850 E.L.Jacobson aan J.C. Baud, ARA, Archief 
J.C. Baud (ABa) inv. nr. 819. 
2 Hannah Fenichel Pitkin, The concept of representation, (Berkeley en Los Angeles 1967) 173-182. 
3 Pitkin, The concept of representation, 144-148. 
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van opvattingen betreffende het representatieve stelsel. Voorstanders van het man
daat gingen er vanuit dat de kiezers in staat waren zelf hun belangen vast te stellen. 
Het algemeen belang was in hun ogen de som van de bijzondere belangen of de wil 
van de meerderheid. Aanhangers van onafhankelijkheid meenden vaak dat zowel 
een bijzonder belang als het algemeen belang een objectief karakter had. Dit werd 
vastgesteld in een debat waarin argumenten en informatie werden uitgewisseld. 
Het algemeen of nationaal belang was niet vanzelfsprekend gelijk aan de subjec
tieve wil of de opinie van de kiezers en ook niet aan de som van de bijzondere be
langen. 

Een onafhankelijke positie van de afgevaardigde werd gerechtvaardigd door de 
opvatting dat de objectieve belangen van de kiezers vaak niet overeenstemden met 
hun opvattingen. Kiezers kenden hun ware belangen niet. Hun wensen en opinies 
waren gebaseerd op kortzichtig eigenbelang en gebrek aan informatie. Slechts wij
ze en ervaren personen konden tot de objectieve vaststelling van een belang ko
men. Hiervoor was afstand tot de kiezers een voorwaarde. Deze personen werden 
vaak als een elite beschouwd; van Burkes 'natural elite' tot het liberale 'denkend 
deel der natie' of Thorbeckes 'aristocratie van het verstand'.4 Van deze elite werd 
verondersteld dat ze door haar onafhankelijke positie geen ander belang diende 
dan het algemeen belang. Was men daarnaast zoals Baud van mening dat afgevaar
digden niet zozeer kiezers maar belangen vertegenwoordigden dan was onafhan
kelijkheid bijna vanzelfsprekend. In dat geval kon immers ook aan niemand ver
antwoording worden afgelegd.5 

In dit hoofdstuk zullen enkele opvattingen over de verhouding tussen kiezers en 
afgevaardigden en over de aard van het algemeen belang de revue passeren. Hierbij 
zal ook worden gekeken naar de gevolgen van deze opvattingen voor het optreden 
van kandidaten tijdens verkiezingen en voor de plaats van kiesverenigingen. 

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

"De leden stemmen, elk volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak 
met hen, die benoemen." Artikel 82 van de grondwet van 1848 liet volgens velen 
weinig twijfel bestaan over de positie van de afgevaardigde. Hij diende onafhan
kelijk van de kiezers te zijn. Volgens Thorbecke moest de volksvertegenwoordi
ger niet de volkswil uitdrukken "maar hetgeen de natie, indien zij het goede en 
regte wilde, zou willen."6 Hij was blijkbaar van mening dat de wil van het electo
raat niet hoefde te stroken met zijn werkelijk belang. 

Of Thorbecke van mening was dat de afgevaardigden in staat waren het natio
naal of algemeen belang objectief vast te stellen is onduidelijk. Verschillende ma
len heeft hij aangegeven dat wat daaronder verstaan kon worden afhankelijk was 
van persoonlijk inzicht. Toch was dat geen reden om het nationaal belang door de 

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

Thorbeckes overtuiging dat hetgeen 'regt' en 'waar' is ook vastgesteld kon wor
den, vloeide voort uit zijn opvatting dat elk tijdvak een eigen leidend beginsel had. 
Het was de taak van de staatsman om de werking van dat beginsel te bevorderen. Mis
kenning van het beginsel zou tot een gewelddadige correctie als een revolutie kun
nen leiden. Thorbecke meende uiteraard dat zijn politiek program de verwezenlij
king van het beginsel van zijn tijdvak zou bevorderen. Zijn program viel zodoende 
samen met het algemeen belang.8 Vandaar dat voor Thorbecke niet elke opvatting 
van evenveel waarde was. Zo stelde hij in 1849 dat de opinie die valt in "de grond
toon des tijds" of die "de rigting harer eeuw" uitdrukt meer waarde heeft dan ande
re opinies.' Algemeen belang viel voor hem uiteindelijk samen met liberale politiek.10 

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan de plaats van persoonlijke ei
genschappen in het liberale politieke vertoog. Staatslieden, kamerleden en kiezers 
dienden volgens liberalen het algemeen belang boven het eigen belang te stellen. 
Hiervoor was zelfstandigheid en onafhankelijkheid een eerste vereiste. Toewij
ding aan het algemeen belang werd als een deugd benoemd en het dienen van par
ticuliere en deelbelangen als corruptie. Behartiging van het algemeen belang uit 
plichtsbesef werd vaak herleid tot het persoonlijk karakter. Slechts door onafhan
kelijkheid en zelfstandigheid en door bedwinging van de hartstocht kon het alge
meen belang worden gediend zonder dat een bijzonder belang zou overheersen." 

Ook Thorbecke hechtte groot belang aan persoonlijke eigenschappen. Partijen 
vond hij minder belangrijk en zelfs een beetje gevaarlijk. Immers, het gevaar van 
partijschap, overheersing van de rede door hartstochten, lag altijd op de loer. Bo
vendien kon partijvorming makkelijk leiden tot het aanroepen van de nationale 
wil. Dat zou de onafhankelijkheid van de afgevaardigden in gevaar kunnen bren
gen en zo tot het domineren van een bepaald deelbelang kunnen leiden.1' 

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

7 Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden, 18, 34-36, 72-73, 129. 
8 J.C. Boogman, 'J.R. Thorbecke. Uitdaging en antwoord', BMGN 87(1972) 354-374; Stefan Dudink, 
Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 (Amsterdam 1997) 27-29. 
9 Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden, 127; G.A. van der List, 'J.R. Thorbecke (1798-1872)', 
in: G.A. van der List en RG.C. van Schie ed. Van Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van 
het Nederlandse liberalisme vóór 1940, (Assen en Maastricht 1993) 23-37. 
10 Henk te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 
( 's-Gravenhagel992)21. 
11 Dudink, Deugdzaam liberalisme, 38-39, 67-68; Ido de Haan en Henk te Velde, 'Vormen van politiek. Ver
anderingen van de openbaarheid in Nederland, 1848-1900', BMGN 111(1996)167-200, aldaar 169-175. 
12 Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden, 99-102. 
13 Ibidem. 
14 R. Fruin, Politieke moraliteit. Open brief aan mr. G. Groen van Prinsterer (Leiden 1864). 
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De grondwet was minder duidelijk over wat een afgevaardigde eigenlijk be
hoorde te vertegenwoordigen. Artikel 74 bepaalde: "De Staten-Generaal verte
genwoordigen het geheele Nederlandsche volk." De liberaal J.B. baron van Hu-
genpoth tot den Beerenclaauw leidde hier in 1865 uit af dat elke afgevaardigde 
alleen het algemeen belang kon vertegenwoordigen en niet een bijzonder belang. 
Het algemeen belang diende de ware wil van de meerderheid van vrije en zelfstan
dige kiezers weer te geven. Van Hugenpoth zag in de grondwet van 1848 en in de 
liberale beweging een uitdrukking van deze ware wil. In zijn optiek hadden min
derheden wel het recht gehoord te worden maar geen recht op evenredige verte
genwoordiging. Dat zou namelijk leiden tot transacties tussen de minderheden en 
de meerderheid en tot het wikken en wegen van bijzondere belangen. De ware wil 
van de meerderheid zou zo niet zuiver tot uitdrukking kunnen komen.15 

De opvattingen van Van Hugenpoth werden bestreden door Buys volgens wie 
de Staten-Generaal niet de wil maar de belangen van de natie moesten vertegen
woordigen. Kiesdistricten waren volgens de Leidse hoogleraar juist ingevoerd om 
de minderheden een stem te geven. De volksvertegenwoordiging moest de belan
gen, wensen en behoeften van de gemeenschap op evenredige wijze weergeven. 
Pas nadat het algemeen belang door eigen ogen, stadsogen, orthodoxe ogen en 
boerenogen was bekeken zou een juiste balans tussen algemeen en bijzonder be
lang kunnen worden gevonden. Buys stelde zich zo wat terzijde van de liberale 
hoofdstroom die algemeen en nationaal belang met liberalisme gelijkstelde en niet 
met een afweging van de afzonderlijke belangen.16 

2 Antirevolutionairen en katholieken 

Groen van Prinsterer was een van de weinigen die direct stelling namen tegen de 
zelfbewuste vereenzelviging van liberalisme en algemeen belang. In 1850 pleitte hij 
voor duidelijk te onderscheiden antirevolutionaire, conservatieve en liberale kies
verenigingen.17 Partijen waren volgens hem onontbeerlijk in een constitutioneel stel
sel. Kandidaten dienden duidelijke verklaringen af te leggen zodat de kiezers wis
ten waartussen ze konden kiezen. Al in 1840 stelde Groen naar aanleiding van de 
grondwetsherziening in dat jaar dat de onafhankelijkheid van de afgevaardigden ten 
opzichte van de kiezers geringer moest worden. Zonder dat hij het precies omschreef, 
zou er volgens hem van een soort mandaat sprake moeten zijn. '8 Het is dan ook niet 
vreemd dat Groen bij de verkiezingen van 1852 van mening was dat de kiezers moes
ten kunnen weten of een kandidaat vrijzinnige of behoudende beginselen was toe
gedaan. Vooral vanwege de aanhangige armenwet was duidelijkheid geboden." 

15 J.B. van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, Inleiding tot waarheid in staatsbeleid (Utrecht 1865)6-19, 88-103. 
16 J.T. Buys, 'Een gevaarlijk kiesstelsel 1865' (1865), Stu, II, 539-555; Huizinga, 'Een gebroken spiegel', 430-
431. 
17 De Nederlander 16-8-1850. 
18 P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal (2 dln; Amsterdam 1929) II, 9; H.R. Nord, Histori
sche ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het staatsrecht (Leiden 1945) 139-140; V.E.L. 
de Stuers, De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers (Leiden 1869) 98-99. 
19 De Nederlander 28-4-1852. 
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Groen noemde zichzelf een partijman. Hij kwam er rond voor uit dat hij streed 
voor een partijbelang. Naar eigen zeggen was hij afgevaardigd door een godsdien
stige partij.20 Zijn pogingen om bij de verkiezingen kandidaten duidelijke uitspra
ken te ontlokken, stuitten echter op hevig verzet. In 1864 bijvoorbeeld verweet 
Fruin hem dat hij kandidaten in ruil voor stemmen beloften afperste die tegen hun 
overtuigingen ingingen. Fruin noemde dat een gevaar voor de politieke moraliteit 
en een poging tot corruptie. Uit eigenbelang zouden de kandidaten namelijk hun 
overtuiging verloochenen.2' 

Uiteraard verwierp Groen deze beschuldigingen. Wat Fruin een belofte noemde, 
was voor Groen een verklaring van beginselen. Dit onderscheid werd overigens 
ook gemaakt door verschillende liberalen die Fruins beschuldigingen te ver von
den gaan. Anderen vonden daarentegen het onderscheid te subtiel. Veel kiezers 
zouden een verklaring als een belofte opvatten, waardoor kandidaten te weinig af
stand van de kiezers zouden houden.22 

Buys viel Groen aan omdat zijn staatkundige programma te beperkt zou zijn. 
Groen verhief volgens de hoogleraar een bijzonder belang, het kerkelijk belang, 
tot algemeen belang. Wie echter het algemeen belang wilde dienen, moest zich 
op een staatkundig beginsel baseren waarmee ook bijzondere belangen als bij
voorbeeld koloniën, defensie en belastingen beoordeeld konden worden. Buys 
meende uit Groens zwijgen over deze en andere onderwerpen te kunnen opma
ken dat het antirevolutionair beginsel daarop blijkbaar niet van toepassing was. 
Daarom ontzegde hij de antirevolutionaire richting het predikaat staatkundige 
partij.23 

Groen was niet onder de indruk van de pretentie van de liberalen dat zij het al
gemeen belang vertegenwoordigden. Wel kon hij er begrip voor opbrengen. In 
1849 stelde hij dat het voor elke partij die aan de macht is verleidelijk is om door 
"het nationalizeren van eigen denkwijze" eensgezindheid te scheppen.^ In de 
populaire leuze 'Eendragt maakt Magt' zag hij opportunistische trekjes, maar ook 
Groen beschouwde, net als de meeste liberalen, zijn eigen beginselen als van een 
andere orde. Niet omdat ze in de 'grondtoon des tijds' zouden vallen, maar omdat 
ze op christelijk-historische beginselen waren gebaseerd en omdat Nederland een 
protestantse natie was. In de beginselverklaringen van de antirevolutionaire kies
verenigingen die in de jaren 1850 werden opgericht, werd vaak gesteld dat bij de 
behartiging van 's lands belangen dit protestantse karakter steeds de leidraad 
moest vormen.25 Bij de antirevolutionairen was zodoende ook sprake van een ver
eenzelviging met het algemeen belang, maar meer dan bij de liberalen was er ook 

20 D.P.D. Fabius, 'Groen van Prinsterer over staatkundige partijen', in: G.M. den Hartogh ed. Schrift en his
torie 1878-1928. Gedenkboek hij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij (Kam
pen 1928) 257-280, aldaar 258-259, 263-264; J.C. van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis der wording van 
de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij (Amsterdam 1925) 327. 
21 Fruin, 'Politieke moraliteit', 247, 284-288 
22 Z.W. Sneller, Groen van Prinsterer en Fruin (Amsterdam 1949) 613-619; De Stuers, De verhouding, 110-117. 
23 J.T. Buys, 'Misverstand' (1865), Stu, I, 26-50. Idem, 'Winter- en zomerstormen' (1866), Stu, I, 51-78. 
24 Fabius, 'Schrift en historie', 263-264; G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, zitting van 1849 (Amsterdam 1850) 86. 
25 Van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis, 341, 347-350. 
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oog voor de problematische relatie tussen bijzondere belangen en het algemeen 
belang. Ongetwijfeld hing dit samen met de eigen marginale positie. 

Het katholieke dagblad De Tijd maakte in 1848 en 1850, door bij de verkie
zingen Groen te ondersteunen, duidelijk dat ook in sommige katholieke kringen 
waarde werd gehecht aan de vertegenwoordiging van bijzondere belangen en 
minderheden. Met het ondersteunen van de protestant jhr. J.O. de Jong van Beek 
en Donk in het vrijwel homogeen katholieke district Eindhoven, probeerde 
hoofdredacteur J.A. Smits tevergeefs de protestantse Noord-Brabanders een 
stem te geven.26 Ook De Tijd wilde herkenbare politieke richtingen. In 1850 
werd de houding van kandidaten ten aanzien van bijzonder onderwijs, armenwet 
en het recht van vereniging beslissend genoemd.27 In 1852 werden de kiezers op
nieuw opgeroepen bij het invullen van het stembiljet rekening te houden met de 
gezindheid van de kandidaten ten aanzien van de armenwet en de vrijheid van de 
kerk.28 

Toch vormden de in De Tijd geventileerde opvattingen over vertegenwoordi
ging van bijzondere belangen en minderheden geen blijvende uitdaging voor de 
'algemene' pretenties van het liberalisme, maar zouden ze langzaam naar de ach
tergrond verdwijnen. Hiervoor waren de teleurstellende ervaringen tijdens de eer
ste directe verkiezingen verantwoordelijk. Het bleek dat katholieke kandidaten in 
protestantse districten geen schijn van kans hadden.29 Hierdoor ontstond onder 
katholieken, vooral na de Aprilbeweging, een afnemende interesse voor verkie
zingen. Daarmee verdwenen ook de opmerkingen en beschouwingen over het re
presentatieve stelsel. Dat zwijgen werd door de protestantse elite eenvoudig als 
een feit geaccepteerd en soms zelfs als een bevestiging van onpartijdigheid gezien. 
Katholieke belangen waren, als onderdeel van het algemeen belang, blijkbaar bij 
hen in goede handen. Dat bijvoorbeeld De Tijd in 1862 als voordeel van het ont
breken van partijstrijd het bewaren van de lokale eensgezindheid noemde, droeg 
daar aan bij.30 

De meeste katholieke kamerleden zagen zich niet als behartiger van het katholiek 
belang maar als behartiger van het algemeen belang of van de belangen van hun dis
trict. Katholicisme vormde daarvan slechts een onderdeel. Juist de hoge graad van 
godsdienstige homogeniteit in de Noord-Brabantse en Limburgse districten gaf 
ruim baan aan standspolitiek. Bovendien droeg de afstand die de katholieke kerk in 
de eerste twee decennia na 1848 ten opzichte van de politiek bewaarde, althans van 
de openbare aspecten als verkiezingen, daar in belangrijke mate aan bij. De kerk 
was wel een van de machten in een district waarmee rekening moest worden ge
houden. Om deze reden vroeg de niet bepaald als conservatief of ultramontaans 
bekend staande P.J.J. Hollingerus Pijpers in 1862 aan de Bredase bisschop goed
keuring voor zijn kandidatuur in het kiesdistrict Breda.31 Alleen voor kamerleden 

26 De Tijd 10-8-1850, 20-8-1850, 9-9-1850; Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 95. 
27 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 193. 
28 De Tijd 3-6-1852. 
29 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 196. 
30 De Tijd 7-6-Wb2. 
31 De Jong, 'Eene schifting', 126. 
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als Van Nispen van Sevenaer en A.A.J. Meylink, die van 1854 tot 1863 voor Eind
hoven zitting had, viel het algemeen belang goeddeels samen met het katholiek be
lang. Voor de meeste andere katholieke kamerleden sloeg vertegenwoordiging van 
minderheden niet op henzelf. Zij zaten niet primair als katholieken in de Kamer. 
Hun politieke basis was standspolitiek. Alleen de Limburgers trof regelmatig het 
verwijt van het najagen van eigen, provinciaal, belang. 

3 Liberalen en conservatieven 

Liberalen zagen zich als de dragers van het algemeen belang en de vooruitgang. In 
hen kwam als het ware het leidende beginsel van het tijdvak tot uitdrukking. Een 
dergelijke manier van denken was niet typisch liberaal. Ook de conservatieven 
dachten in zulke termen. 

De belangrijkste politieke tegenstelling in de jaren rond 1860 was die tussen 
conservatieven en liberalen. De politieke strijd had vaak een persoonlijk karakter. 
Volgens Buys kwam dit doordat beide partijen zo dicht bij elkaar stonden dat ze 
zich nauwelijks op basis van beginselen konden onderscheiden.32 Inderdaad had
den de conservatieven rond 1860 de grondwet van 1848 loyaal geaccepteerd en op 
belangrijke terreinen als de scheiding van kerk en staat en het onderwijs verschil
den ze niet veel van de liberalen. 

Daarnaast waren nogal wat conservatieven rond 1848 als liberaal politiek actief 
geworden. Ook hierdoor liepen de visies op de aard van de politiek niet ver uiteen. 
Een gematigd conservatief als jhr. J. de Bosch Kemper was in 1865 net als Fruin 
van mening dat het algemeen belang het best gediend werd wanneer de bekwaam
sten gekozen werden: "eene aristocratie van verdiensten en van maatschappelijken 
invloed."33 Hij meende dat het tot de ongeschreven plichten van de staatsburger 
behoorde om eendracht en verdraagzaamheid na te streven. Hij erkende het be
staan en tot zekere hoogte ook het nut van partijen, maar het uiteindelijke streven 
was gericht op het bereiken van algemene overeenstemming, op "de ware een-
dragt". Een afgevaardigde moest het geheel vertegenwoordigen en geen standen, 
belangen, plaatsen of partijen.34 

De Bosch Kemper stond op deze punten dicht bij Thorbecke. Ook ten aanzien 
van de wijze waarop het algemeen belang behartigd moest worden, week hij niet 
principieel af. Dat kon alleen door "de ideën van het wezentlijk goede en ware, 
die zich in de geschiedenis verwezentlijken, te onderscheiden van den voorbij-
gaanden tijdgeest."35 Diende bij Thorbecke het beginsel van het tijdvak leidraad te 
zijn, bij De Bosch Kemper was dat het karakter en de eigen richting van het Ne-

32 J.T. Buys, 'De donkere dagen vóór Kersmis'(1865), Stu, I, 3-26; Idem, 'Avontuurlijke politiek'(1868), Stu, I, 
204-231. 
33 J. de Bosch Kemper, Handleiding tot de kennis van bet Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur (Am
sterdam 1865)21,427-430; C A . Tamse, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1862-1874', in: Th. vanTijn 
e.a. ed. Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (Houten 
1988) 147-178, aldaar 168-169. 
34 De Bosch Kemper, Handleiding, 101-102, 423-424. 
35 Ibidem 185. 
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derlandse volk. Het was de taak van de afgevaardigden die richting te ontdekken.36 

Behalve door het ontbreken van fundamentele tegenstellingen had de strijd tus
sen conservatieven en liberalen ook een persoonlijk karakter omdat persoonlijke 
eigenschappen nu eenmaal politiek waren. Afgevaardigden moesten aan hoge 
eisen voldoen om het algemeen belang te kunnen dienen. In ruime kring werd toe
wijding aan het algemeen belang als een deugd beschouwd en het uitsluitend be
hartigen van deelbelangen als corruptie. Politieke tegenstellingen konden zo mak
kelijk herleid worden tot het nastreven van eigenbelang. De politieke tegenstander 
was dan baatzuchtig en voldeed dus niet aan de eisen. Zo zagen liberalen soms 
provincialisme, clientélisme en familiebanden als kenmerkende ingrediënten van 
conservatieve politiek.37 

De opvatting dat het algemeen belang een objectief karakter had, liet ook weinig 
ruimte aan andere partijen. Zowel conservatieven als liberalen meenden de ware 
wil of het karakter van de natie of de grondtoon van het tijdvak te vertegenwoor
digen. De eind 1868 opgerichte conservatieve kiesvereniging die op nationaal ni
veau opereerde, heette niet toevallig "De Algemeene Kiesvereeniging". Met zulke 
alomvattende pretenties was het nauwelijks mogelijk elkaar als gelijkwaardig te 
beschouwen. 

Vanuit deze opvatting schilderden de conservatieven Thorbecke als een patroon 
af en de liberale partij - conservatieven spraken liever van 'Thorbeckeanen' om de 
afhankelijkheidsrelatie te benadrukken - als "een slaven-optogt achter den zege
kar van den dictator."38 Volgens de hoofdredacteur van het Dagblad van Zuid-
Holland I.J. Lion werd de afhankelijkheid in stand gehouden door het vergeven 
van baantjes aan meelopers en het schenken van subsidies aan kiesdistricten.39 

Zonder het expliciet te zeggen, beschuldigde hij de liberalen van corruptie. Van 
dienstbaarheid aan deelbelangen ten koste van het algemeen belang. Om de ware 
wil der natie vast te kunnen stellen, pleitte Lion in 1864 voor kamerontbinding en 
een koninklijke proclamatie waarin de kiezers zouden worden opgeroepen hun 
stem uit te brengen. Hij veronderstelde dat de lage opkomst de factie van Thor
becke in staat stelde aan de macht te blijven.40 

4 Kiesverenigingen 

Liberalen en conservatieven waardeerden dus in de jaren 1850 en 1860 het onaf
hankelijke kamerlid. De persoonlijke kwaliteiten van kandidaten leken en waren 
soms dan ook belangrijker dan hun politieke standpunten. De bekwaamsten 

36 Ibidem 185, 189, 423-424. 
37 De Haan en Te Velde, 'Vormen van politiek'. 170. 
38 Dagblad van Zuid-Holland 28-5-1864. I.J. Lion, Mijn staatkundig leven. Bijdragen tot de kennis der dag
bladpers in Nederland (Den Haag 1865) 195; Jos Leenders, 'De lof der kleurloosheid. Een kiezersvereniging, 
1867-1886', Holland 28(1996) 38-51, aldaar 44. Leenders laat zien dat ook in lokale kranten als de Hoornsche 
Courant soortgelijke opvattingen werden verkondigd. 
39 Dagblad van Zuid-Holland 28-5-1864. I J . Lion, De politieke haan: eene ernstige stem van waarschuwing 
en voorlichting aan de kiezers van Nederland (Tiel 1858). Lion, Mijn staatkundig leven, 212, 226-228. 
40 Dagblad van Zuid-Holland 27-5-1864. 
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vormden een elite van het verstand. Zij bezaten de onafhankelijkheid om onpar
tijdig het algemeen belang te kunnen dienen. Dit cluster van al dan niet consisten
te opvattingen vormde een fundament voor standspolitiek. De vereiste persoon
lijke eigenschappen werden immers vooral onder de hogere standen gevonden. 
Boeren en ambachtslieden onder de kiezers werden als afhankelijk beschouwd en 
bovendien vaak als behept met kerkelijke passies. 

Kiesverenigingen zijn wel eens de olie in de machinerie van het kiesstelsel ge
noemd. Ze zorgden ervoor dat de kiezers wisten welke notabele was uitverkoren 
om hen in Den Haag te vertegenwoordigen. Dat was nodig om stemmenversnip
pering te voorkomen. De kieswet kende namelijk geen officiële kandidaten. De 
kiezers vulden thuis een naam op het stembiljet in. Standspolitiek en het belang 
van persoonlijke eigenschappen verklaren waarom sommige kiesverenigingen 
kandidaten van uiteenlopende politieke kleur aanbevolen of dat verschillende 
kiesverenigingen dezelfde kandidaat naar voren schoven.41 Voor Amsterdam is 
bijvoorbeeld door Van Tijn geconstateerd dat de kiesverenigingen uit een handvol 
notabelen bestonden die enkele weken voor de verkiezingen bijeenkwamen en 
verder een slapend bestaan leidden.42 

Toch werden hier en daar ook kiesverenigingen opgericht met een duidelijk ker
kelijk of politiek gezicht. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld de liberale kiesvereni
ging 'Redding door Bezuiniging' uit Zutphen en de katholieke kiesvereniging 'De 
Toekomst ' uit Den Haag. Het aantal antirevolutionaire kiesverenigingen dat werd 
opgericht was tamelijk groot. In 1851 werden er twee, in 1852 zeven en in 1853 na 
de Aprilbeweging nog een zestal opgericht. Hoewel ook hier meestal notabelen 
domineerden en persoonlijke overwegingen bij kandideringen regelmatig de 
doorslag gaven, beschikten deze verenigingen over programma's met uitgesproken 
beginselen.43 

De meeste kiesverenigingen met een kerkelijke of politieke kleur speelden een 
marginale rol in het regionale politieke leven. De meeste verdwenen in de weinig 
gepolariseerde jaren rond 1860. N a opheffing sloten de leden zich vaak aan bij de 
dominante, meestal gematigde, kiesvereniging. O p deze manier konden ze in
vloed blijven uitoefenen, zoals de leden van de Vrijzinnige Kiezers-Vereeniging in 
Amsterdam na de opheffing van hun kiesvereniging in 1855 zouden doen. Zij slo
ten zich aan bij de conservatieve kiesvereniging De Grondwet en wisten de kandi
daatstelling in gematigd liberale richting bij te sturen.44 

Aansluiting bij de dominante kiesvereniging in het district kan als een teken van 
zwakte worden uitgelegd, maar meer dan dat was het een uiting van de heersende 
politieke cultuur waarin geprofileerde kiesverenigingen aan facties deden denken. 
Het algemeen belang veronderstelde voor velen eensgezindheid, het tegendeel van 
verdeeldheid. He t is zowel vanuit deze opvatting als vanuit het idee van standspo-

41 J.C.H. Blom, 'Partijen en verzuiling rond de eeuwwisseling', in: R.A. Koole ed. Het belang van politieke 
partijen (Groningen 1984) 23-40, aldaar 31-32. 
42 Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 143-146. 
43 Van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis, 346-353, noemt de volgende antirevolutionaire kiesverenigin
gen: Amsterdam en Utrecht in 1851, Den Haag, Ede, Leeuwarden, Zwolle, Appingedam, Vreeland en Zutphen 
in 1852 en Gouda, Middelburg, Groningen, Ermelo, Dordrecht en Overflakkee en Goedereede in 1853. 
44 Van Tijn, 'Tien jaren liberale oppositie', 325; Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 146. 
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litiek begrijpelijk dat veel kiesverenigingen ruimte boden aan allerlei politieke en 
kerkelijke nuances. In het ene district kon het middelpunt wat meer in liberale 
richting liggen en in het andere district wat meer in conservatieve richting, maar de 
meeste kiesverenigingen boden gematigd liberale en gematigd conservatieve, ge
matigd vrijzinnige en gematigd orthodoxe richtingen alle mogelijkheden om in
vloed uit te oefenen op de kandidaatstellingen. 

Kiesverenigingen stonden niet bij iedereen in een goed blaadje. Doordat ze tus
sen de kiezer en de afgevaardigde stonden, zouden ze volgens sommigen de indi
recte verkiezingen van vóór 1848 opnieuw hebben ingevoerd. Onder deze critici 
was een oud-liberaal als W.C.D. Olivier en een gematigd conservatief als De 
Bosch Kemper te vinden. De laatste vergeleek het bewind dat kiesverenigingen 
uitoefenden met een oligarchie.45 De meeste publicisten erkenden echter, of zij nu 
het belang van persoonlijke kwaliteiten of politieke geloofsbelijdenissen bena
drukten, dat kiesverenigingen onvermijdelijk waren. De kiezers moesten onder
ling kunnen overleggen wie van de kandidaten het meest bekwaam was of het 
meest met hun eigen denkbeelden overeenstemde. Verkiezingen zouden anders 
een loterij kunnen worden met alle ongewenste uitkomsten van dien.46 

Het zoeken naar de grootste gemene deler in kiesverenigingen van onbestemde 
kleur en het in de openbaarheid ophouden van eensgezindheid is herhaaldelijk ne
gatief beoordeeld. Zo kan volgens Van Tijn uit de standspolitiek van de dominan
te kiesvereniging van Amsterdam, De Grondwet, afgeleid worden dat het de kies
vereniging blijkbaar vooral ging om het verhinderen van politiek leven. Dat libe
ralen en conservatieven eind jaren 1850 dezelfde kandidaten aanbevolen, noemt 
hij het dieptepunt van de politieke apathie die in Amsterdam heerste.47 Dit oordeel 
verraadt vooral onbegrip over de kaders waarbinnen conservatieven en liberalen 
politiek bedreven. Het heeft te weinig oog voor de politieke betekenis van per
soonlijke eigenschappen, maar ook voor de manoeuvres achter de schermen. 

Alle nadruk die op het belang vanpersoonlijke eigenschappen, onafhankelijkheid, 
eensgezindheid en algemeen belang werd gelegd, kan namelijk niet verhelen dat ver
kiezingen uiteindelijk ook om zetels gingen. Daarbij dreigde deugd wel eens te ont
aarden in corruptie en kwam de onafhankelijkheid soms behoorlijk in het gedrang. 
Een tweetal voorbeelden kan laten zien hoe achter de schermen werd onderhandeld, 
terwijl in de openbaarheid vooral eensgezindheid werd gedemonstreerd. 

In Rotterdam moesten in 1850 twee nieuwe kamerleden gekozen worden, om
dat de aftredende liberalen, E.P. de Monchy en A. van Rijckevorsel Hzn., zich niet 
herkiesbaar stelden. De kandidering zou plaatsvinden tijdens een tweetal bijeen
komsten van een algemene kiezersvergadering. Een van de kandidaten die naar 
voren werd geschoven was de conservatieve ex-minister van Koloniën Baud. 

45 J.H. von Santen, 'Een verstokt thorbeckiaan: mr. W.C.D. Olivier', in: E. Jonker en M. van Rossem ed. Ge
schiedenis & Cultuur. Achttien opstellen ('s-Gravenhage 1990) 81-96, aldaar 91; De Bosch Kemper, Handlei
ding, 177-178. Over de Thorbeckiaanse theorie van de onafhankelijke kiezer en de onafhankelijke volksverte
genwoordiger: Boogman, Rondom 1848, 74-75. Door niet te wijzen op soortgelijke denkbeelden onder con
servatieven wekt Boogman de onjuiste indruk dat dit exclusief-liberale opvattingen waren. 
46 De Stuers, De verhouding, 105-113. 
47 Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 146-147. 
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Baud, die in Velp woonde, werd gepousseerd door E.L. Jacobson, vooraan
staand Rotterdams makelaar in koffie. Dat Baud uitzicht had op een veelbeloven
de kandidatuur kwam doordat in Rotterdamse handelskringen onvrede bestond 
over de scheepvaartwetten van minister RR van Bosse die begin augustus 1850 in 
het Staatsblad waren gepubliceerd. De Rotterdamse kamerleden hadden de 
scheepvaartwetten, die liberalisering van de handel mogelijk maakten, onder
steund.48 Niet iedereen in de Rotterdamse handelswereld was het hiermee eens en 
verschillende kooplieden hadden zich daarom tot Baud gewend. Zijn kandidatuur 
was gericht tegen liberalisering van de koloniale handel. 

Half augustus 1850 zou de eerste kiezersvergadering gehouden worden waarop 
kandidaten voorgesteld konden worden. Het was voor Jacobson - Baud zou tot 
na de verkiezingen geen voet in Rotterdam zetten - zaak om voor die vergadering 
zoveel mogelijk groeperingen rond Bauds kandidatuur te verenigen. Eerst bena
derde hij het aftredende kamerlid Van Rijckevorsel van wie de meeste tegenstand 
werd verwacht. Van Rijckevorsel deelde echter mee dat hij en de Nieuwe Rotter-
damsche Courant, Baud zoveel mogelijk zouden tegenwerken.49 

Meer uitzicht boden de Rotterdamse katholieken. De invloedrijke katholieke 
advocaat J.RA. Leesberg stond niet ongenegen tegenover Baud maar wenste eerst 
een schriftelijk bewijs van diens gezindheid jegens de katholieken. De katholieke 
voormannen waren weinig geïnteresseerd in scheepvaartwetten en vrijhandel 
maar des te meer in de positie van het godsdienstig onderwijs op de openbare 
scholen. Hoewel Baud het in strijd achtte met zijn prestige en aanzien om concre
te vragen te beantwoorden, zwichtte hij toch en antwoordde Leesberg dat hij van 
mening was dat het godsdienstonderwijs vanwege de gezindten moest worden ge
geven en vrij van staatsinvloed diende te zijn. Hierna kon hij op de katholieke 
stemmen rekenen.50 

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

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

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

Uit de Rotterdamse verkiezingen blijkt dat voor een succesvolle kandidatuur 
sterk uiteenlopende groeperingen samengebracht moesten worden. De Rotter
damse katholieken en de ontevreden kooplieden hadden weliswaar geen tegen
strijdige belangen maar ze hadden ook niets met elkaar gemeen. In het bijeenbren
gen van deze groepen werd de later door Fruin als corruptie omschreven praktijk 
van beloften voor stemmen dicht benaderd. Ten slotte blijkt dat de kandidering op 
de kiezersvergadering het sluitstuk was van de voorafgaande onderhandelingen. 
Onverwachte gebeurtenissen daargelaten waren de kaarten al geschud. 

Onderhandelingen konden ook plaatsvinden tussen kiesverenigingen van ver
schillende politieke kleur. Een voorbeeld hiervan is de verkiezing van J. Kappeyne 
van de Coppello in 1862 tot kamerlid voor Den Haag. Hij werd door alle vier de 
Haagse kiesverenigingen kandidaat gesteld. De gesprekken die daarover plaats
vonden zouden nooit bekend zijn geworden als de conservatieven zich niet door 
Kappeyne bedrogen hadden gevoeld. Bij zijn aftreding in 1866 werd hij door het 
Dagblad van Zuid-Holland van woordbreuk beschuldigd. Daarmee werd zijn 
persoonlijke en politieke integriteit in twijfel getrokken.53 

Volgens hoofdredacteur Lion van het Dagblad had Kappeyne in 1862 een on
derhoud gehad over staatkunde en de komende verkiezingen met president-com
missaris C.H.F. Riesz van het Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage, een van de 
voorlopers van het Dagblad van Zuid-Holland, en een onderhoud met de voor
zitter van de conservatieve kiesvereniging Vaderland en Koning, H.F. baron van 
Zuylen van Nijevelt. Het was Riesz en Van Zuylen naar eigen zeggen bekend dat 
Kappeyne op binnenlands politiek gebied liberaal gezind was, maar op koloniaal 
gebied zou hij zich behoudend hebben voorgedaan. Over de koloniën hadden de 
gesprekken hoofdzakelijk gehandeld. Riesz beweerde dat bij die gelegenheid 
Kappeyne het artikel waarmee het Nieuw Dagblad hem zou aanbevelen, had 
goedgekeurd en daardoor indirect met de conservatieve standpunten zou hebben 
ingestemd.54 

Kappeyne ontkende niet dat beide gesprekken in 1862 hadden plaatsgevonden 
maar hield er een andere lezing op na. Volgens hem had noch Van Zuylen noch 
Riesz instemming met hun koloniale denkbeelden tot voorwaarde voor onder
steuning gemaakt. Er was wel gesproken over de koloniën maar zonder dat hij 
zich tot iets verbonden had. Bovendien had Kappeyne de indruk dat zij beiden op 
persoonlijke titel met hem hadden gesproken.55 

52 Brief 13-8-1850 E.L.Jacobson aan J.C. Baud, ARA, ABa, inv. nr. 819. 
53 Dagblad van Zuid-Holland 7,8,9-6-1862. De vier kiesverenigingen waren: Nederland, Vaderland en Ko
ning, Handel en Nijverheid, Regt voor Allen. D.A. van de Riet, 'J- Kappeyne van de Coppello (1822-1895)', 
in: G.A. van der List en RG.C. van Schie ed. Van Thorbecke tot Telders. 39-49. 
54 Dagblad van Zuid-Holland 1-6-1866, 6-6-1866, 7-6-1866; Nieuwe Rotterdamsche Courant 5-6-1866. 
55 Dagblad van Zuid-Holland 1-6-1866, 6-6-1866, 7-6-1866; Nieuwe Rotterdamsche Courant 5-6-1866. 
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Wat zich precies in 1862 had afgespeeld, was vier jaar later niet meer te recon
strueren. Wel bleek dat het blijkbaar niet ongewoon was dat de voorzitter van een 
concurrerende kiesvereniging en de president-commissaris van een vooraanstaan
de lokale krant van gedachten kwamen wisselen over de actuele politieke situatie 
en de opvattingen van de kandidaat daarover polsten. Aangezien in 1862 de poli
tieke verhoudingen minder gepolariseerd waren dan in 1866 had men vermoede
lijk aan een half woord genoeg gehad. Zoals Van Zuylen in 1866 opmerkte, kwam 
een zelfstandig en bekwaam man als Kappeyne de nodige vrijheid toe. Een vraag 
om een schriftelijke verklaring zou Van Zuylen vermoedelijk het verwijt van een 
ongemotiveerd wantrouwen en een krenkend optreden hebben opgeleverd.56 

Uit deze affaire blijkt dat Kappeyne in 1862 vanwege zijn persoonlijke kwalitei
ten, maar ook om zijn politieke opvattingen kandidaat was gesteld door de con
servatieve kiesvereniging. Het laatste was echter verborgen gebleven, omdat elke 
schijn van gebondenheid en overleg vermeden moest worden. Kappeyne was als 
een compromiskandidaat in de Kamer gekomen. Hij was beslist niet de enige. In 
zijn geval was het compromis: liberaal in Nederland, conservatief in Indië. Com
promiskandidaten, later geringschattend halven en middelmannen genoemd, had
den als voordeel dat de lokale of regionale elite zich in de openbaarheid als eens
gezind kon presenteren. Eensgezindheid werd als een groot goed beschouwd en 
had niet als doel het politiek leven te smoren. Het was in deze opvatting niet goed 
denkbaar dat 's lands belangen beter behartigd konden worden door het bena
drukken van verschillen dan door het benadrukken van de overeenkomsten. 

5 Onafhankelijkheid en gebondenheid, 1870-1887 

Ideologische banden tussen kiezers die geografische grenzen en sociale bindingen 
overstijgen, zijn moeilijk te verenigen met kandidaten die onafhankelijkheid na
streven en zich niet op programma's willen vastleggen. Het is niet vreemd dat de 
polarisering van de verkiezingen die rond 1870 optrad tot gevolg had dat kandi
daten steeds afhankelijker werden. Zij ontleenden hun status en invloed steeds 
minder aan hun persoonlijke kwaliteiten. Veel belangrijker werd de kleur van het 
vaandel waarachter ze zich hadden geschaard. Het werd bijna onmogelijk om nog 
als onafhankelijk kandidaat gekozen te worden. Binnen elke stroming bleven ech
ter grote meningsverschillen bestaan over de gewenste band tussen de afgevaar
digden en de kiezers. 

Onder antirevolutionairen bestonden twee verschillende opvattingen over poli
tiek. In Ons Program uit 1879 werd de opvatting uitgesproken dat afgevaardigden 
dragers van beginselen waren en geen mannen van vertrouwen. Als drager van be
ginselen stond de afgevaardigde in een zedelijk verband met zijn kiezers. Dat was 
geen imperatief mandaat, omdat het kamerlid bepaalde hoe die algemene beginse
len in wetten tot uitdrukking zouden moeten komen.57 

56 Dagblad van Zuid-Holland 6-6-1866. 
57 A. Kuyper, Ons Program (2e druk;Amsterdam 1880)120,127. 
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De ARP nam volgens Kuyper in het debat tussen imperatief mandaat en onaf
hankelijkheid een tussenpositie in. Aan de ene kant stonden de liberalen die een 
strikt mandaat nastreefden. De liberale afgevaardigden waren volgens hem last
hebbers van het volk. Ze werden voor de verkiezingen geïnstrueerd en indien no
dig tussentijds bijgesproken. Aan de andere kant stonden de conservatieven en de 
oud-liberalen. Hun afgevaardigden 'waren volgens Kuyper 'honorable personen', 
mannen van fortuin, bekwaamheid en onafhankelijkheid. In hun ogen waren de 
kiezers onmondig. Volgens Kuyper was dit een opvatting uit de pre-revolutionai-
re periode toen er geen meningsverschillen over de hoofdbeginselen bestonden.58 

Kuypers schets is misleidend. Binnen de partij werd zeer verschillend gedacht 
over de plaats van de afgevaardigde. De historicus R. Kuiper heeft recentelijk met 
nadruk gewezen op de spanning tussen een radicale 'gauche' en een conservatieve 
'droite'.59 Vanaf het begin van de jaren 1870 tot de vorming van de vrij-antirevolu
tionaire stroming onder De Savornin Lohman in 1894 bestonden er twee stro
mingen die verschillend tegen de aard van het politiek proces aankeken. 

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

De latente spanningen tussen de 'gauche' en de 'droite' binnen de ARP hingen ook 
samen met het bredere probleem van de samenhang van de natie. Had de natie een 
objectief karakter, vergelijkbaar met het objectief belang of de 'ware wil', een begrip 
dat vóór 1870 gangbaar was, of was de natie pluralistisch van aard. Volgens verschil
lende auteurs accepteerde Kuyper al vrij vroeg de feitelijke religieuze verscheiden
heid in Nederland. Hij was daarom bereid afstand te doen van de bijzondere band 
tussen orthodox-protestantisme en de natie. Wanneer het echter zo uitkwam, haalde 
hij deze band weer naar voren, zoals bijvoorbeeld in Ons Program waar het ortho
dox protestantisme de grondtoon van het volkskarakter werd genoemd.60 

Kuypers uitlatingen waren in deze gevoelige materie niet altijd eenduidig, maar 
zijn handelen leidde tot een steeds verder loslaten van het ideaal van eenheid. 
Vooral de Doleantie werd door veel politieke medestanders als een verraad aan de 
oude vaderlandse kerk beschouwd en daarmee aan de notie van het in wezen pro-

58 Ibidem, 125-126,130. 
59 Kuiper, Herenmuiterij, passim. 
60 P.T. van Rooden, 'Het Nederlands protestantisme en zijn vaderland',in: J.M.M, de Valk ed. Nationale 
identiteit in Europees perspectief(Baarn 1993) 95-115, aldaar 109-112; J. Vree, ' "Het Réveil" en het "(neo-)Cal-
vinisme" in hun onderlinge samenhang (1856-1896)', DNK 38(1993) 24-54, aldaar 35. Daarentegen legt Te Vel
de, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 111, de nadruk op de overeenkomst tussen Kuyper en de oud-liberalen. 
C. Augustijn, 'Kuypers theologie van de samenleving', in: C. Augustijn e.a. ed. Abraham Kuyper: zijn volks
deel, zijn invloed (Delft 1987) 34-60, legt de nadruk op de tweeslachtigheid bij Kuyper. 
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testantse Nederland.61 Door eigen organisaties op te richten en zich af te scheiden 
nam Kuyper feitelijk afscheid van de algemene, nationale pretenties van het pro
testantisme. Als reactie ontstond een tegenbeweging die vasthield aan de volks
kerk en de protestantse signatuur van de samenleving.62 Bij deze algemene preten
tie voelde de 'droite' zich thuis. In de jaren 1870 en 1880 zochten verschillende van 
deze conservatieve kamerleden toenadering tot de oud-liberalen met wie zij be
halve hun sociale positie ook sociale waarden deelden. Met zekere regelmaat werd 
in deze kringen gezinspeeld op de mogelijkheden voor een levensvatbare conser
vatieve partij.63 Deze hernieuwde interesse voor het conservatisme hing samen met 
de nationale en protestantse profilering van het oude conservatisme. 

Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht katholieke politici en publicisten in de 
jaren 1880 aan de verhouding tussen kiezer en afgevaardigde schonken. Meer in
teresse ging uit naar de vraag of de katholieke kamerleden als eenheid moesten op
treden en naar de noodzaak van een partij en een programma. Toch werd rond 
1870 wel over de plichten van de katholieke kiezer gesproken. 

In 1872 verscheen van de hand van de Bossche kapelaan A. van de Laar een boek 
waarin uitgebreid de plichten van de katholieke kiezer in het licht van de geloofs
leer werden beschouwd. De kapelaan hield zijn lezers voor dat ze als christen ver
plicht waren de christelijke beginselen naar vermogen in de staat te laten zegevie
ren. Het meest directe middel daartoe waren de verkiezingen. De kiesgerechtigde 
had de zedelijke verplichting om van zijn stemrecht gebruik te maken en op de an
tiliberale kandidaat te stemmen. Wie dat naliet, maakte zich schuldig aan 'vreemde 
zonden'. De juiste kandidaten werden volgens Van der Laar door de kiesvereni
ging Noord-Brabant aangewezen.64 

De Bossche kapelaan volgde het voetspoor van de Bredase bisschop Van Genk 
die in 1869 het invullen van het stembiljet als een toets van geloofstrouw had voor
gesteld. Maar niet iedereen dacht er zo over. De vooraanstaande katholieke histo
ricus Nuyens was van mening dat verkiezingen niet per definitie vanuit de katho
lieke leer bekeken hoefden te worden. Godsdienstig onderwijs behoorde wel tot 
de katholieke beginselen, maar bij zaken als het cultuurstelsel, defensie en finan
ciën stond het de katholieken vrij om een liberaal te steunen. Nuyens maakte een 
onderscheid tussen levensbeschouwelijke en zuiver politieke zaken. Slechts kandi
daten die de invloed van de bovennatuurlijke orde van zaken op de menselijke 
maatschappij ontkenden, moesten verworpen worden. Dat waren volgens Nuyens 
met name de radicalen of ultra-liberalen. Katholieken mochten wel overeenkom
stig hun politieke voorkeur stemmen op conservatieven of politieke liberalen als 
J.B. Bots, W.H. Pijls en Thorbecke.65 

61 D.Th. Kuiper, 'Het Nederlandse protestantisme in ontwikkelingsperspectief (1860-1940)', in: J. de Bruijn 
ed. Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestanti-christelijk leven in Nederland in de jaren 
1880-1940 (Amsterdam 1987) 1-25; Kuiper, Herenmuiterij, 52. 
62 Kuiper, 'Het Nederlands protestantisme', 12-17. 
63 Kuiper, Herenmuiterij, 38,61-62,65-66. 
64 [A. van de Laar], De liberale partij in Nederland, (z.p. 1872), 372-391. Dit waren zonden die door ande
ren werden bedreven maar waaraan men medeplichtig was doordat men op de liberale kandidaat had gestemd 
of doordat men door thuis te blijven de liberale overwinning mogelijk had gemaakt. 
65 W.J.F., Nuyens, De katholieken tegenover de staatspartijen in Nederland (Haarlem 1869) inleiding, 5-6, 
13,78,81-83. 
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Dat de katholieken niet de pretentie hadden om de kern van de natie te vormen, 
had gevolgen voor de wijze waarop ze tegen het wezen van representatie aanke
ken. Eerder zagen we dat De Tijd rond 1850 van mening was dat alle opinies ver
tegenwoordigd moesten worden. Nuyens herhaalde dit standpunt in 1869. Elke 
krachtige opinie, inclusief de antirevolutionaire, moest een stem krijgen. Het dis
trictenstelsel gaf daartoe volgens hem de mogelijkheid. Wel moesten kleurloze af
gevaardigden vermeden worden en dienden katholieke kiesdistricten eenvoudig 
ultramontanen af te vaardigen.66 

Nuyens pleidooi voor duidelijk geprofileerde kandidaten had ook een sociale 
dimensie. Door de nadruk op de vertegenwoordiging van opinies te leggen, kon 
standspolitiek worden bestreden. De liberalen beschouwden zich volgens Nuyens 
als de beschaafden en de getalenteerden die eenvoudig verwachtten dat de kiezers 
hen volgden. Volgens Nuyens had echter iedere politieke opinie, of die nu van een 
boer of een baron afkomstig was, evenveel waarde. Hiermee rechtvaardigde hij 
dat de katholieke kiezers, die nu eenmaal sterk ondervertegenwoordigd waren 
binnen de stedelijke elites, braken met standspolitiek.67 

Een poging tot het opstellen van een partijprogramma werd in 1883 door Schaep-
man ondernomen. In zijn 'Proeve van een program' stelde hij dat een katholieke 
partij de openbare verschijning van de politieke persoonlijkheid van de katholie
ke Nederlanders zou zijn.68 Hoewel Schaepman vooral zijn aandacht richtte op 
het verdeelde optreden van de katholieke kamerleden was het juist het eensgezin
de optreden van de katholieke kiezers dat hem een van de doorslaggevende argu
menten voor het oprichten van een katholieke partij in handen gaf. Tegenover de 
Friese advocaat J. Verwer, die de katholieke kiezers liever als kern van een conser
vatieve partij zag, kon Schaepman erop wijzen dat zo'n partij juist door het eens
gezinde optreden van het katholieke electoraat als een katholieke partij zou wor
den gezien. Dan kon men beter direct een katholieke partij oprichten.69 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Schaepman met zijn voorstel om een katho
lieke partij op te richten een sterkere relatie tussen geloof en politiek voorstond 
dan Nuyens. Bij nader inzien blijken ze echter dicht bij elkaar gestaan te hebben. 
Schaepman stelde dat tussen de katholieken over de grote beginselen eenstemmig
heid bestond. In zijn Proeve nam hij een zestal stellingen op die op deze beginse
len gebaseerd waren. Ze betroffen vooral de relatie tussen de bovennatuurlijke en 
de natuurlijke orde en de verhouding tussen kerk en staat. Dat waren beginselen 
die iedere katholiek onderschreef, maar ze vormden volgens Schaepman geen 
staatkundig programma.70 

Het staatkundig programma, zoals Schaepman dat in zijn Proeve had uiteenge
zet, was volgens hem geen leerstuk. Iedere katholiek had daarom het recht om 
zich niet bij de door Schaepman voorgestelde katholieke partij aan te sluiten, zon-

66 Ibidem, 30. 
67 Ibidem, 64-65. 
68 H.J.A.M. Schaepman, Een katholieke partij: proeve van een program (Utrecht 1883) 14-15. 
69 H.J.A.M. Schaepman, Een katholieke partij. Een woord over de 'beoordeling', van Mr. JHUHS Verwer 
(Utrecht 1884) 15; J. Verwer, Een katholieke partij. Proeve van een program door Dr. H.J.A.M. Schaepman be
oordeeld door Mr. Julius Verwer (Amsterdam 1883). 
70 Schaepman, Een katholieke partij, 9-10, 17-18, 27-29. 
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der dat het gehalte van zijn geloofsleven daardoor in twijfel kon worden getrok
ken. Het onderscheid dat Schaepman maakte, is bijna identiek aan Nuyens onder
scheid tussen wereldbeschouwelijke en zuiver politieke zaken. Volgens Schaep
man liet de katholieke geloofsleer aan alle staatkundige richtingen vrijheid, zolang 
ze wereldbeschouwelijk maar niet antikatholiek waren. De verdeeldheid over za
ken als de koloniën, de grondwetsherziening, het kiesrecht, de handel en de belas
tingen stonden daarom niet op gespannen voet met de eenstemmigheid over de 
grote beginselen.71 

De relatie tussen geloof en politiek werd verschillend uitgelegd. Voor Nuyens en 
Schaepman moest een katholiek kiezer, wilde hij trouw aan zijn geloof blijven, met 
de grote beginselen instemmen. Ten aanzien van de meer concrete politieke onder
werpen was hij vrij, behalve natuurlijk ten opzichte van het onderwijs. Voor bis
schop Van Genk en kapelaan Van de Laar bestond geen vrijheid van keuze. Voor 
hen bestond er een direct en dwingend verband tussen geloof en politiek. De ver
schillen tussen deze opvattingen hingen onder andere samen met de vraag of het 
mogelijk was om Gods wil te vertalen naar de concrete politiek. Sommige katho
lieke publicisten achtten dit mogelijk.72 De katholieke leer had een bovennatuurlij
ke status waardoor het een geloofsplicht was de verwerkelijking van de leer te 
bevorderen. Zolang er echter geen uitgewerkte politieke leer bestond die kon gel
den als de politieke uitwerking van Gods wil kon verdeeldheid blijven bestaan.73 

De liberalen werden niet zo sterk door een ideologie gebonden als de katholie
ken. Hun identiteitsbesef was minder scherp afgebakend, minder bepaald door 
één specifieke factor. De afkeer onder kamerleden en kiesverenigingen van pro
gramma's en nauwe bindingen tussen afgevaardigden en kiezers bleef aanzienlijk. 
De Liberale Unie bijvoorbeeld kwam in 1885 zonder een programma tot stand. 
De liberalen werden uiteindelijk vooral door hun antiklerikalisme verenigd. Op 
alle andere terreinen liepen de opvattingen sterk uiteen. 

Onder invloed van de toenemende polarisatie kwamen onder vooruitstrevende 
liberalen de gangbare opvattingen over algemeen belang en vertegenwoordiging 
onder druk te staan. De liberaal S. van Houten verwoordde dat in 1872 heel preg
nant in zijn aanval op de opvattingen van Thorbecke. Volgens Van Houten was het 
algemeen belang niets meer dan het belang van alle individuen samen. De belang
hebbenden - lees de kiesgerechtigden - waren beter in staat te beoordelen hoe hun 
belangen behartigd moesten worden dan hun vertegenwoordigers. Tussen kiezers 
en kandidaten mochten daarom geen misverstanden bestaan over eikaars opvat
tingen. Dat een afgevaardigde op de juiste wijze de wil van de kiezers zou weerge
ven, was belangrijker dan zijn karakter en bekwaamheid. Wanneer de opvattingen 
van de afgevaardigde na zijn verkiezing zouden veranderen, moest hij zich aan een 
herverkiezing onderwerpen.74 Bij Van Houten werd de kwaliteit van de afgevaar-

71 Ibidem, 10-11. 
72 Zoals onder anderen de pastoor-deken uit Ouderkerk aan de Amstel C L . Rijp, De scheiding van kerk en 
staat (Haarlem 1868) 21-24. 
73 R.S. Zwart, Gods wil in Nederland. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) 
(Kampen 1996) 30-36. 
74 S. van Houten, De staatsleer van mr.J.R. Thorhecke (Groningen 1872) 9-14, 19-22; Tamse, 'De politieke 
ontwikkeling', 176. 
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digde afgemeten aan zijn vermogen om de opvattingen van de kiezers op correcte 
wijze door te geven. De speelruimte van de afgevaardigden werd zo tot een mini
mum teruggebracht. 

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

Hoewel antiklerikalisme het cement van het liberalisme vormde, betekende dat niet 
dat liberale kiezers elke kandidaat die als liberaal werd gepresenteerd accepteerden. 
Steeds was er een spanning tussen de eensgezindheid die het antiklerikalisme ver
eiste en de inhoudelijke eisen die aan de kandidaten werden gesteld. Dit kan geïllu
streerd worden aan de hand van het kiesdistrict Zutphen waar liberalen en confes
sionelen aan elkaar gewaagd waren. Het was een van de districten waar in de jaren 
1880 beslist werd waar de meerderheid in de Tweede Kamer zou komen te liggen. 

De coördinatie van de liberale verkiezingscampagne berustte bij de 'Liberale 
Kiesvereeniging' in de stad Zutphen. De kandidaatstelling nam doorgaans nog 
geen tien minuten in beslag. Bij acclamatie werd het aftredend lid opnieuw kandi
daat gesteld. Bezwaar tegen deze volgzame houding kwam in 1873 van de kant van 
B.H. Pekelharing, leraar in de staatswetenschappen in Zutphen en redacteur van 
de Zutphensche Courant.7'' Hij wilde geen 'stemwerktuig' voor het aftredende ka
merlid zijn en wenste een discussie over politieke zaken.76 Pekelharing werd min 
of meer het zwijgen opgelegd en na zijn vertrek later dat jaar naar Delft hernamen 
de vergaderingen weer hun gemoedelijke gang. De politieke kleur van de liberale 
kamerleden kwam niet ter sprake. Dat bijvoorbeeld de behoudende liberaal J. 
Dam na zijn overlijden in 1875 opgevolgd werd door de vooruitstrevende J.P.R. 
Tak van Poortvliet ontlokte geen opmerkingen aan de ledenvergadering.77 

In 1881 waren wel kritische geluiden te horen onder de leden van de kiesvereni
ging toen het kamerlid L.E. Lenting moest aftreden. Hij werd door verschillende 
leden als te conservatief beschouwd. Niettemin besloot de vergadering Lenting 
toch te kandideren om zo de kerkdijken geen kans te geven. Om deze reden werd 
ook de leus: "Bestrijding der kerkelijke partijen en wering van die partijen uit de 
Tweede Kamer" tot inzet van de verkiezingen gemaakt. Andere voorgestelde leu
zen die betrekking hadden op inkomstenbelasting en censusverlaging werden als 
te omstreden afgewezen. Zij zouden slechts tot verdeeldheid onder de liberale kie
zers leiden.78 

75 G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland 1872-1901 (Den Haag 1980) 35. 
76 Notulen ledenvergadering 26-5-1873, Gemeentearchief Zutphen (GAZ), Archief van de Liberale Kies
vereniging te Zutphen (ALK), inv. nr. 2. 
77 Notulen ledenvergadering 9-7-1875, GAZ, ALK, inv. nr. 2. 
78 Notulen ledenvergadering 30-5-1881, GAZ, ALK, inv. nr. 2. 
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In november 1881 overleed Lenting en op een speciaal uitgeschreven vergade
ring werd als mogelijke kandidaat W. baron Van Heeckeren van Keil besproken. 
Hij was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kappeyne geweest. De 
notulen zijn discreet, maar tussen de regels is te lezen dat opnieuw nogal wat le
den kritiek hadden. Maar ook de baron werd kandidaat, omdat hij als groot
grondbezitter op extra stemmen zou kunnen rekenen.79 

In 1884 werden de bezwaren niet meer aan de kansen ondergeschikt gemaakt. 
De leden verweten Van Heeckeren dat hij zich bij de zogenaamde Kappeynianen 
had aangesloten. Deze groep werd verantwoordelijk gehouden voor de liberale 
verdeeldheid in de Kamer waardoor de conservatief Heemskerk aan het bewind 
kon blijven. De kiesvereniging besloot de baron te laten vallen. Zonder officiële 
ondersteuning wist Van Heeckeren bij de verkiezingen slechts 42 stemmen te ha
len. Dat geeft niet alleen aan hoezeer kandidaten afhankelijk van kiesverenigingen 
waren geworden, maar laat ook zien dat kiezers grenzen begonnen te stellen aan 
de manoeuvreerruimte van kamerleden.80 

Overal ontstond in de jaren 1870 en 1880 een meer directe relatie tussen kiezer 
en gekozene. De kiezers werden door ideologische overeenkomsten gebonden 
waardoor het belang van programma's toenam en dat van standspolitiek afnam. 
De kiesvereniging verwierf een cruciale positie als intermediair orgaan tussen kie
zer en kandidaat. Ook nam de samenwerking tussen gelijkgezinden op landelijk 
niveau toe. 

6 Meetings 

Bij meetings in Nederland moet niet gedacht worden aan massabijeenkomsten in 
de open lucht, maar aan door kiesverenigingen georganiseerde debatavonden of 
bijeenkomsten waarin toespraken werden gehouden. Ze verschilden van de gewone 
vergaderingen van kiesverenigingen doordat ze voor iedereen toegankelijk waren. 
Soms werden ook politieke tegenstanders gevraagd voor een debat. De opkomst 
van de meeting was een reactie op de ontwikkeling aan het begin van de jaren 1850 
toen openbare kiezersvergaderingen vervangen werden door besloten vergaderin
gen van kiesverenigingen waar men alleen onder gelijkgestemden verkeerde. 

Op zaterdagavond 18 januari 1868 werd in Amsterdam door jhr. M. Salvador 
een meeting in Frascati georganiseerd. De zaal was flink gevuld met nieuwsgie
rigen en prominenten als de liberaal A.E.J. Modderman. Ook de kandidaten voor 
de verkiezingen waren uitgenodigd. Het aftredende kamerlid M.J. Pijnappel, die 
door de conservatieven en katholieken was aanbevolen, was ook aanwezig maar 
verwierp deze navolging van de Engelse gewoonte waarbij de kandidaten zich bij 
de kiezers zouden aanbevelen. Verantwoorden wilde hij zich wel, maar aanbeve
len paste noch bij zijn karakter noch bij de gewoonten van het Nederlandse volk. 
Nadat hij was uitgesproken, werd hij onder handen genomen door Th. Jorissen. 

79 Notulen ledenvergadering 2-12-1881, GAZ, ALK, inv. nr. 2. 
80 Kladnotulen 12-10-1884, GAZ, ALK, inv. nr.5. 
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Deze liberaal verweet Pijnappel een conciliante opstelling en een weifelende hou
ding. In de tegenwoordige omstandigheden paste dat niet meer; er was naar de 
mening van Jorissen geen middenweg meer tussen ja en nee of waar en onwaar.81 

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

Veel kandidaten stonden huiverig tegenover het nieuwe verschijnsel. Thorbecke 
stuitte het bewerken van de kiezers tegen de borst.83 Ook Koorders had er beden
kingen tegen dat een kandidaat op publieke bijeenkomsten om de gunst van de 
kiezers kwam bedelen. Hij meende bij zijn eigen optreden bemerkt te hebben dat 
de meeste kiezers er ook niet van gediend waren.81 Het fenomeen zou zich deson
danks verspreiden. Niet alleen werden in 1868 ook meetings in Almelo en enkele 
andere districten gehouden, maar ook in de volgende jaren zouden ze worden ge
organiseerd.83 In Hoorn werden bijvoorbeeld aan de vooravond van de verkiezin
gen regelmatig meetings georganiseerd die doorgaans zo'n 150 à 200 mensen 
trokken. Ook politieke tegenstanders waren welkom.86 Het Algemeen Handels
blad zag al in 1869 positieve kanten aan de meetings. De kandidaten zouden zo 
hun afstandelijke houding afleggen en meer in contact treden met de kiezers.87 

Binnen de kiesverenigingen groeide de behoefte aan sprekers om de eigen ach
terban te enthousiasmeren en te binden, maar ook om tijdens spreekbeurten wei
felende kiezers over te halen. Vanuit de districten werden invloedrijke personen 
benaderd om sprekers te leveren. Zo schrok de liberaal J.K.H, de Roo van Alder-
werelt er in 1869 niet voor terug om in Friesland redevoeringen te houden ten 
gunste van de liberale kandidaten. De Friese antirevolutionairen probeerden daar
om ook bekende sprekers te krijgen om daaraan tegenwicht te kunnen bieden.88 In 
Limburg waren de politieke zeden volgens het Algemeen Handelsblad minder te
rughoudend. In deze krant werd over Limburg gesproken als het eldorado van 
"meetings, zelf-sollicitatie, zelf-aanbeveling, stemgebedel [...]".89 

Ook politici die bekend stonden om hun afkeer van het politiek bedrijf buiten 
de Kamer, en vooral van de populistische aspecten daarvan, ontkwamen niet aan 

81 Algemeen Handelsblad 17-1-1868 advertentie, 21-1-1868 verslag. 
82 Algemeen Handelsblad 5-2-1868; brief 2-2-1868 D. Koorders aan Thijm, KDC, ATh, inv. nr.628; brief 
6-2-1868 en 8-12-1868 J.A. Alberdingk Thijm aan Nuyens, ANJ, AN, Q-14. 
83 C.W. de Vries, De ongekende Thorbecke (Amsterdam 1950) 265, 2-2-1868 T. aan G.M. van der Linden. 
84 Brief 15-2-1868 D. Koorders aan Thijm, KDC, ATh, inv. nr.628. 
85 Brief 5-2-1868 G.M. van der Linden aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.83; De Vries, De ongekende Thor
becke, 265, 2-2-1868 T. aan G.M. van der Linden. 
86 Leenders, 'De lof der kleurloosheid', 41. 
87 Algemeen Handelsblad 24-6-1869. 
88 Brief 12-4-1869 G.J. de Vos aan B.J.L. de Geer, brief 3-5-1869 G S . Sinia aan B.J.L. de Geer, RAU, AGJ, 
inv. nr.491. 
89 Algemeen Handelsblad 3-2-1868, 24-6-1869. 
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een optreden voor de kiezers. Zo sprak Kappeyne van de Coppello in juli 1884 in 
café Suisse in Zaandam voor een gehoor van ongeveer 500 kiezers en in oktober 
van dat jaar trad de conservatieve en standsbewuste oud-liberaal W.H. de Beaufort 
op in een zaal in Zaltbommel.'0 Ondanks een onmiskenbare weerzin bij veel kan
didaten was een optreden op een meeting in de jaren 1880 bijna onvermijdelijk ge
worden. Zeker in die districten waar de uitslag niet van te voren al vaststond. 

7 Verkiezingsactiviteiten 

Met de oplopende spanningen tussen de verschillende politieke stromingen na
men vooral in de omstreden districten de activiteiten van de kiesverenigingen flink 
toe. Zieken en gebrekkigen moesten op de dag van de verkiezing met een rijtuig 
van huis worden afgehaald en weer worden thuisgebracht. Soms moesten ze het 
stembureau worden ingedragen om hen in staat te stellen hun briefje persoonlijk 
in de stembus te werpen. Dat werd immers door de kieswet voorgeschreven. Ook 
ouden van dagen en veraf wonende kiezers moesten worden opgehaald en thuis
gebracht." Iedere partij zorgde natuurlijk alleen voor zijn eigen aanhang. Om er 
zeker van te zijn dat alleen de eigen aanhangers werden vervoerd, controleerden 
verkiezingsagenten de al ingevulde stembriefjes. 

De kiesverenigingen wilden vooral graag weten wie de twijfelaars waren. Niet 
iedere kiezer was immers een partijganger. In sommige streken was standspolitiek 
een sterkere kracht dan partij loyaliteit, maar er waren ook onafhankelijke kiezers, 
die tot het laatst toe twijfelden. Juist deze kiezers moesten door advertenties, bro
chures en persoonlijke bezoeken overgehaald worden. Verschillende kiesvereni
gingen zetten daarom een soort kiezersadministratie op. Als basis fungeerden de 
kiezerslijsten die overgeschreven mochten worden. Vaak beschikte de kiesvereni
ging in de hoofdplaats van het district over de kiezerslijsten van alle gemeenten. 
Van hieruit ontvingen de kiezers per post strooibiljetten en brochures. Verder 
werden er in herbergen, in drankwinkels, op muren, op stadspompen en op ande
re geschikte plaatsen affiches aangeplakt. Zo werden in juni 1871, 75 aanplakbil
jetten in Venlo op hoeken, pompen en grote gebouwen aangeplakt voor P. van den 
Heuvel. Enkele dagen later waren ze allemaal overgeplakt met affiches voor zijn 
tegenkandidaat.''2 

Op de dag van de verkiezingen werd met behulp van de kiezerslijsten bijgehou
den wie zijn stem nog niet had uitgebracht. Lakse kiezers konden zo worden aan
gespoord om hun briefje in te leveren. De Standaard riep halverwege de jaren 1880 
alle kiesverenigingen op om er zorg voor te dragen dat bij elk stembureau twee an
tirevolutionairen de hele dag aanwezig zouden zijn. Zij moesten naast het registre
ren van de kiezers ook waken tegen intimidatie en pogingen om de stembriefjes in 

90 Henk te Velde, 'Kappeyne tegen Kuyper of de principes van het politieke spel', in: Henk te Velde en Hans 
Verhage ed. De eenheid en de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming m Nederland 1850-1900 (Am-
sterdam 19%) 121-133, aldaar 127; De Standaard 26-7-1884; Algemeen Handelsblad 24-10-1884. 
91 De Standaard 20-6-1881. Algemeen Handelsblad 26-6-1875. 
92 Brief juni 1875 P.Ch. Smit (secretaris Noord-Brabant) aan J.B.van Son, ABDB, PvS, doos 1. 
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te zien tegengaan.'" De Zutphense liberale kiesvereniging deelde zelfs kiezerslijsten 
aan de leden uit. Zo konden die nagaan wie in hun omgeving kiezer was. Vermoe
delijk was de bedoeling dat ze daar dan een praatje mee zouden maken.94 

Het verkiezingswerk werd hoofdzakelijk door vrijwilligers en verkiezingsagen
ten verricht. Wie die agenten precies waren, is onduidelijk. Soms waren het een
voudig de meest actieve leden van de kiesvereniging. Soms bestaat de indruk dat 
ze speciaal gerekruteerd of ingehuurd werden. Zo schreef een liberaal veront
waardigd over de agenten van het Dagblad van 'Luid-Holland die in het Westland 
de briefjes van de kiezers systematisch opnieuw zouden invullen. Even veront
waardigd was een conservatief volgens wie de joodse liberaal Van Nierop groepen 
geloofsgenoten het platteland rond Haarlem liet afstropen.95 Het is niet verwon
derlijk dat op den duur geruchten de kop opstaken over de snode praktijken van 
betaalde agenten en hun helpers. Volgens De Standaard had de voorzitter van de 
Amsterdamse kiesvereniging Burgerpligt in 1884 zelf toegegeven dat verkiezings
agenten een bepaald gebied kregen toegewezen dat ze vervolgens moesten bewer
ken. Ze kregen daarvoor betaald naar gelang van hun inspanningen.96 

8 Samenwerking op nationaal niveau 

Polarisering en de groeiende propaganda leidden tot een toenemende behoefte aan 
samenwerking en ondersteuning. Die konden de vorm aannemen van formele sa
menwerking zoals in de Algemeene Kiesvereeniging, die de conservatieve krach
ten in heel Nederland probeerde te bundelen, of van ad hoc comités als de Cen
trale Verkiezings-Commissie die in 1869 antirevolutionaire activiteiten probeerde 
te stimuleren. Ook vóór 1879, het jaar dat met de oprichting van de ARP door
gaans geldt als beginpunt van het ontstaan van moderne partijen, was er sprake 
van samenwerking op nationaal niveau. 

Tijdens de verkiezingen in 1868 werd vanuit Den Haag materiële ondersteuning 
verleend aan conservatieve kiesverenigingen en personen in verschillende distric
ten. Centrale figuur was M.W. baron du Tour van Bellinchave. Ook de Haagse 
kiesvereniging 'Vaderland en Koning', waarvan de baron secretaris was, speelde 
een belangrijke rol, maar van de precieze activiteiten die werden ondernomen, is 
weinig bekend.97 

De oprichting van de Algemeene Kiesvereeniging eind 1868 was bedoeld om bij 
de juniverkiezingen in het jaar daarop de liberalen door een betere organisatie te 
verslaan. Hoewel het zwaartepunt in Den Haag lag, werd gepoogd in de samen
stelling van het bestuur alle provincies zoveel mogelijk aan bod te laten komen. 

Over de Algemeene Kiesvereeniging wordt meestal negatief geoordeeld. De his-

93 De Standaard 8-11-1884,14-6-1886. 
94 Notulen bestuursvergadering 1875, GAZ, ALK, inv. nr.7. 
95 Brief 28-1-1868 W. Viruly Verbrugge aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.83; brief 15-2-1869 A. van Lennep 
aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 4. 
96 De Standaard 27-10-1884. 
97 Brief 31-12-1867 Pape aan Van Son, ABDB, PvS, doos 1; brief 10-2-1869 R.J. Schimmelpenninck aan 
Heemskerk, ARA, A H inv. nr.6. 
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toricus JJ . Huizinga oordeelde dat een organisatie die alleen geld inzamelde om 
kiezers te kunnen voorlichten en er niet in slaagde om de conservatieven op één 
lijn te krijgen wel zwak moest zijn geweest.'8 Het oordeel over de organisatie 
wordt zo verbonden aan de politieke onenigheid onder de conservatieven en de 
slechte verkiezingsresultaten. De Algemeene Kiesvereeniging heeft altijd gedeeld 
in het slechte imago van de conservatieven waardoor het zicht wordt ontnomen 
op haar optreden, dat een wezenlijke verandering ten opzichte van de bestaande 
praktijk vormde. 

De Algemeene Kiesvereeniging zamelde niet alleen geld in, maar stelde ook een 
concreet verkiezingsprogramma op dat per post aan zoveel mogelijk kiezers werd 
verzonden. De kiesvereniging deed veel aan propaganda. Nog in 1875, terwijl het 
conservatisme op sterven na dood was, werd aan 40.000 kiezers een circulaire ver
stuurd. Dat was ongeveer een derde van het electoraat. Hiervoor waren uit bijna 
alle Nederlandse gemeenten afschriften van kiezerslijsten of adresboeken verza
meld, waarin ook het kiesrecht was aangegeven." 

Het meest interessante aan de Algemeene Kiesvereeniging was de bemoeienis 
met de kandidaatstelling in de kiesdistricten. In mei 1869 deed de Hoornse con
servatief jhr. P. Opperdoes Alewijn kort verslag aan Nuyens van de algemene le
denvergadering in Utrecht die hij bezocht had. Op die vergadering werd ook over 
kandidaturen gesproken. Opperdoes Alewijn wilde in Hoorn W. Terpstra als de 
conservatieve kandidaat laten optreden, maar de vergadering ging hier niet mee 
akkoord en koos E.H. 's Jacob tot kandidaat. In het belang van de zaak legde Op
perdoes Alewijn zich bij deze beslissing neer.100 

Het is misschien niet overdreven om de Algemeene Kiesvereeniging, ondanks 
haar naam, als de eerste moderne partij in Nederland te beschouwen. Ze beschik
te over een verkiezingsprogramma, leden die in het hele land woonachtig waren 
en ze hield algemene ledenvergaderingen waarin over kandidaturen werd beslist. 
Ook werd er niet geheimzinnig gedaan over hetgeen er op deze vergaderingen was 
besproken. De meeste beslissingen waren in de verslagen in de pers terug te vin
den. Hoewel doorgaans de werkelijke beslissingen over kandidaturen wel in de 
districten zullen zijn voorgekookt, betekende de macht van de algemene leden
vergadering toch een wezenlijke breuk met de angstvallige wijze waarmee de au
tonomie van de districten meestal werd ontzien. 

Ook onder antirevolutionairen ontstond begin 1868 behoefte aan samenwer
king en overleg. Aan het einde van dat jaar circuleerde een plan om op electoraal 
gebied gemeenschappelijk op te treden. Verschillende personen stond daarbij een 
soort 'centraal-bureau' voor ogen.101 De invloedrijke baron B.J.L. de Geer van 
Jutphaas had echter voorkeur voor geheim overleg. Hij richtte met enkele anderen 
een comité op dat begin april 1869 een uitnodiging verzond voor een confidentië
le vergadering in Utrecht. Het comité besloot geen programma aan te nemen. Wel 

98 Huizinga, Heemskerk, 100. 
99 Brief 4-5-1875 Algemeene Kiesvereeniging aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 8. 
100 Brief 18-5-1869 P. Opperdoes Alewijn aan Nuyens, ANJ, AN, Q-21; brief 1-6-1869 HJ. van der Heim 
aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 3. 
101 Brieven 30-1-1868 en 2-12-1868 B.J.L. de Geer aan Schimmelpenninck van der Oye, ARA, ASO, doos 1. 
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zou het streven naar het opheffen van de beletselen voor het christelijk onderwijs 
leidraad zijn.102 Verder zou het comité nagaan wie als correspondenten in de dis
tricten zouden kunnen optreden en in welke districten de antirevolutionairen on
dersteund zouden moeten worden. Het belangrijkste doel was de versnipperde 
krachten binnen de districten met elkaar in contact te brengen door als een vraag
baken op te treden en door de christelijke couranten van berichten te voorzien.103 

Met de kandidaturen bemoeide het comité, of de 'Centrale verkiezings-Commis-
sie' zoals zij voluit heette, zich nauwelijks. Na de verkiezingen zou het comité 
zich ontbinden. 

Even geheimzinnig ging het er bij de liberalen aan toe. In 1866 was er een comité 
in Rotterdam werkzaam dat de verkiezingspropaganda voor liberalen in verschil
lende districten verzorgde. Veel is over dit comité niet bekend, maar het was een 
voorbeeld dat in 1868 vanuit Den Haag zou worden nagevolgd. Het Haags comité 
dat in dat jaar werd opgericht bestond uit drie personen, waaronder De Roo van 
Alderwerelt en W.A. Viruly Verbrugge. Het comité nam zich voor om 'vliegende 
blaadjes' per post aan de kiezers te verzenden. Ook was er een conceptreglement 
ontworpen dat De Roo begin januari aan Thorbecke voorlegde. Of de statuten 
voor dit 'Centraal Comité ter bevordering van de verkiezing van liberalen' ooit 
ergens zijn besproken, laat staan zijn goedgekeurd, is niet bekend.104 

Het Centraal Comité stelde zich ten doel brochures en ander propagandamate
riaal te verspreiden. In artikel 2 van het conceptreglement werd uitdrukkelijk be
paald dat het comité zich van alle bemoeienis met de keuze van de kandidaten zou 
onthouden. Wel wilde het comité op de hoogte blijven van de politieke situatie in 
de districten. Van alle correspondenten werd verwacht dat zij eens per jaar een 
verslag van de politieke toestand in hun district zouden opsturen. 

Uit de correspondentie van De Roo van Alderwerelt en Viruly Verbrugge met 
Thorbecke blijkt dat het comité zich inderdaad vooral met het verspreiden van bro
chures bezighield. Aan alle kiezers in het district Delft werd bijvoorbeeld per post 
de brochure 'Het kabinet Van Zuylen. Een woord aan het Nederlandsche volk' van 
W.J.A. Jonckbloet opgestuurd. Aan alle katholieke kiezers in het district ging nog 
apart de speciaal voor katholieken geschreven brochure 'Een bezadigd en ernstig 
woord aan mijne Catholieke geloofsgenooten bij de op handen zijnde verkiezing'. 
Beide brochures werden ook in andere districten op grote schaal verspreid.105 

Bij de verkiezingen van 1869 ging het comité opnieuw aan de slag. Althans het 
ligt voor de hand dat de drie Haagse heren die in april 1869 de vergadering van ge
delegeerden van liberale kiesverenigingen het aanbod deden om de coördinatie 
van de verkiezingen op zich te nemen dezelfde waren als degenen die dat in 1868 

102 Verslag vergadering bij ds. Felix 1-4-1869 en circulaire 3-4-1869, RAU, AGJ, inv. nr.491. 
103 Verslag vergadering 14-4-1869, RAU, AGJ, inv. nr.491. 
104 Brief 6-1-1868 onleesbaar aan Thorbecke en brief 9-1-1868 J.K.H, de Roo van Alderwerelt aan Thor
becke, ARA, AT, inv. nr. 83; 'Statuten voor een Centraal Comité ter bevordering van de verkiezing van libera
len", z.d., ondertekend door De Roo van Alderwerelt, ARA, AT, inv. nr. 474. Juist de ondertekening door De 
Roo maakt het zeer waarschijnlijk dat het conceptreglement uit 1868 stamt. De correspondentie van De Roo 
met Thorbecke laat er weinig twijfel over bestaan dat hij de spil van het comité was. 
105 Brieven 12-1-1868 en 28-1-1868 W. Viruly Verbrugge aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 83; brief 12-1-
1868 J.K.H. de Roo van Alderwerelt aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.83. 
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hadden gedaan. De gedelegeerden uit de districten Amsterdam, Groningen, 
Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem en Rotterdam stemden met het plan in. Ook 
over dit comité is niet veel bekend, maar vermoedelijk hield het zich ook voorna
melijk met het verspreiden van propaganda bezig.106 

Ad hoc verkiezingscomités als het antirevolutionaire en het liberale comité wa
ren op zichzelf niet opmerkelijk. Uit eerdere jaren zijn soortgelijke min of meer 
geheime comités ook wel bekend, zoals dat rond Van Hall in 1848 of La Jeune 
Hollande Catholique uit hetzelfde jaar.107 Wel lijken de comités uit de jaren 1866-
1869 meer activiteiten te hebben ontwikkeld en in meer districten werkzaam te 
zijn geweest dan hun voorgangers. 

Als kenmerk van de liberale politieke cultuur wordt wel eens genoemd het be
lang dat liberalen zouden hechten aan de publieke controleerbaarheid van machts
uitoefening. Zij wilden volgens Ido de Haan en Henk te Velde de publieke betrok
kenheid vergroten door openheid en debat.'08 Dat gold blijkbaar niet voor de libe
rale verkiezingsactiviteiten. De geheimzinnigheid waarmee rond verkiezingen te 
werk werd gegaan, stond op gespannen voet met het ideaal van openbaarheid. Het 
is overdreven om te spreken van een liberale traditie van geheimzinnigheid, maar 
het is wel opmerkelijk dat het juist de conservatieven waren die binnen de Alge-
meene Kiesvereeniging een openbaarheid hanteerden die in liberale kringen niet te 
vinden was.109 Het conservatisme uit de jaren 1860 stond misschien wel meer open 
voor nieuwe vormen van politiek dan zijn ouderwets imago zou doen verwachten. 

Vooral in de jaren 1850 en 1860 vond standspolitiek ondersteuning in de wijze waar
op over de relatie tussen kiezers en afgevaardigden werd gedacht. Binnen de twee 
grootste stromingen, conservatieven en liberalen, was de dominante opvatting dat 
het algemeen belang alleen behartigd kon worden door onafhankelijke kamerleden 
met de juiste persoonlijke eigenschappen. In de praktijk werd dat meestal vertaald 
met de aanzienlijkste en meest gegoede, ofwel de lokale en regionale elites. 

De polarisering die vanaf het einde van de jaren 1860 optrad, had ook invloed op 
de wijze waarop over het doel van het vertegenwoordigend stelsel werd gedacht. 
Steeds meer vond de gedachte ingang dat het algemeen belang weinig meer was 
dan de som of de afweging van deelbelangen. Daarbij paste een meer directe band 
tussen kiezers en afgevaardigden. De scheidslijn tussen de aanhangers van de ou
dere opvattingen en die van de nieuwere opvattingen liep niet tussen de politieke 
stromingen, maar doortrok ze allemaal. 

Zowel in het zelfbeeld van kandidaten en verkiezingsagenten als in de heersen
de opvattingen over mandaat en algemeen belang nam standspolitiek in de eerste 

106 Brief 17-4-1869 T.M.C. Asser aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.84. Het comité werd met J.G. Gleichman 
tot vier personen uitgebreid. 
107 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, passim; L.C. Suttorp, F.A. van Hall en zijne constitutioneele be
ginselen (Amsterdam 1932 87-88; J.H. von Santen, 'Politiek leven in de stad Utrecht rond het midden van de 
negentiende eeuw (\S40AS(yO)\ Jaarboek Oud-Utrecht 1985, 110-166, aldaar 131-133. 
108 De Haan en Te Velde, 'Vormen van politiek', 169-172. 
109 Overigens waren niet alle conservatieven met deze openheid ingenomen, zoals blijkt uit brief 19-6-1869 
Pape aan J.B. van Son, ABDB, PvS, doos 1, map correspondentie. Pape was tegen de openbaarheid waartoe de 
eerste algemene ledenvergadering had besloten. 
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twee decennia na 1848 een belangrijke plaats in. In deze opvattingen waren de ver
schillen tussen de kiesgerechtigden, zoals de religieuze verscheidenheid, tamelijk 
onbelangrijk. He t onafhankelijke kamerlid vertegenwoordigde immers iedereen 
in zijn kiesdistrict. In hoeverre deze opvatting bevestiging vond in het verloop van 
de verkiezingen zelf, wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 


