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V Religieuze scheidslijnen binnen 
het electoraat 

Standspolitiek gedijde goed in districten met weinig tegenstellingen. Het dorp, de 
streek of de regio vormde de sociale omgeving waarin een kiezer zijn stembiljet 
invulde. Hoe homogener deze omgeving hoe minder kans dat hij aan concurre
rende invloeden bloot zou kunnen staan. Moderne communicatiemiddelen als 
pers en meetings hadden in zo'n omgeving weinig invloed omdat ze geen aanslui
ting konden vinden bij bestaande conflicten of scheidslijnen.1 

Religieuze heterogeniteit kon blijvende scheidslijnen onder het electoraat ople
veren. Wanneer religieuze verschillen van latente tot openlijke tegenstellingen 
overgingen, werd de effectiviteit van standspolitiek ondermijnd. Afgaande echter 
op de meestal matige opkomst bij verkiezingen tot het midden van de jaren 1860 
en de geringe polarisatie lijkt religieuze verscheidenheid aanvankelijk weinig rele
vant te zijn geweest. Openlijk althans lijkt standspolitiek te hebben gedomineerd. 
Om te bepalen of hierachter toch geen religieuze tegenstellingen schuil gingen, 
kan een meer gedetailleerde analyse van uitslagen en opkomsten uitkomst bieden. 
Hierbij zal vooral de mogelijke scheidslijn tussen protestanten en katholieken in 
beschouwing worden genomen. 

1 De eerste directe verkiezingen 

De eerste directe verkiezingen hebben uniek materiaal nagelaten. Doordat de 
praktische uitwerking van het voorlopig kiesreglement van 1848 aan Gedeputeer
de Staten werd overgelaten, werden in een aantal provincies de stembiljetten per 
onderkiesdistrict geteld. Hierdoor is het mogelijk om lokale en godsdienstige as
pecten van het stemgedrag op te sporen. Van twee districten met een flinke katho
lieke minderheid, Goes en Almelo, en van het vrijwel homogeen hervormde dis
trict Winschoten zijn deze gegevens gedeeltelijk bewaard gebleven.2 

Het district Goes lag deels op Zuid-Beveland en deels in Zeeuws-Vlaanderen 
waar de onderkiesdistricten Hulst en Hontenisse gelegen waren. De Westerschel-
de vormde niet alleen een geografische barrière, maar ook een godsdienstige. In 
Zeeuws-Vlaanderen woonde 37,5% van de bevolking van het district, waarvan 
95,7% katholiek was. Op Zuid-Beveland bedroegen deze percentages respectie
velijk 62,5 en 18,3. De twee belangrijkste kandidaten waren P.J. Bachiene en J.J. 

1 Nossiter, Influence, opinion, 201-202. 
2 Veel gegevens over de verkiezingen van 1848 zijn te vinden in de verkiezingskram De Stembus die in dat 
jaar werd uitgegeven. 
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van Deinse. Nadat geen van beiden in de eerste ronde de absolute meerderheid 
had behaald, wist Bachiene in de herstemming te winnen. 

Bachiene was hervormd en inspecteur der registratie en domeinen te Hontenis-
se. Hij was dan ook goed bekend bij de katholieken in Zeeuws-Vlaanderen. Ba
chiene was lid van de in 1848 in Goes opgerichte afdeling van de Amstelsociëteit.3 

Zijn liberale gezindheid blijkt ook uit zijn correspondentie met Thorbecke. Van 
Deinse was eveneens hervormd en rechter in de arrondissementsrechtbank van 
Goes. Zijn politieke kleur was volgens Bachiene niet goed vast te stellen, zo hij er 
een had, maar wel werd hij gesteund door verschillende predikanten.'1 

In de eerste helft van november werd in Goes een kiezersvergadering gehouden. 
Tot het vierkoppig bestuur behoorden twee leden van de Amstelsociëteit en een 
persoon die in 1849 lid zou worden.5 De vergadering koos Bachiene, Van Deinse 
en R.B. van den Bosch, eveneens lid van de Amstelsociëteit, tot kandidaten voor 
de verkiezingen. De liberalen hadden zo in bestuur en kandidering een flinke vin
ger in de pap. Dat Van Deinse ook gekandideerd was, kwam vermoedelijk door de 
vele Goese kiezers die op de vergadering aanwezig waren geweest. In een brief aan 
Thorbecke wees Bachiene op het betrekkelijke belang van de vergadering. Zo was 
hij bijvoorbeeld bij een deel van de boeren op Zuid-Beveland onbekend.6 

Van de eerste ronde zijn wel uitslagen per onderkiesdistrict bekend, maar deze 
zijn onvolledig. De stemmen die niet op Bachiene en Van Deinse waren uitge
bracht, werden niet gespecificeerd. O m deze reden wordt hier alleen aandacht be
steed aan de herstemming waarvan de uitslagen in tabel 5.1 zijn opgenomen. 

Tabel 5. 1 Goes herstemming 1848. 

%RK El. Opkomst1 Bachiene Van Deinse 

Zuid-Beveland 
Heinkenszand 39,1 86 51 59,3 32 62,7 19 37,3 
's-Gravenpolder 28,4 60 41 68,3 16 39,0 25 61,0 
Oudelande 25,2 54 44 81,5 39 88,6 5 11,4 
Goes 13,6 190 146 76,8 47 32,2 99 67,8 
Krabbendijke 4,7 57 30 52,6 12 40,0 18 60,0 
Kapelle 2,0 72 49 68,1 15 30,6 34 69,4 
Zeeuws- Vlaanderen 
Hulst 95,8 114 97 85,1 77 79,4 20 20,6 
Hontenisse 95,5 106 92 86,8 86 93,5 6 6,5 

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

1 Geldige stemmen 

Bron: ARA, 2.02.08 Archief Tweede Kamer Geloofsbrieven nr. 1282 Proces-verbaal van 
stemopneming 9-12-1848 

3 J.H. von Santen, 'De Amstelsociëteit: liberale organisatie in Nederland in de jaren 1846-1851', in: Figuren 
en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman (Groningen 1979) 113-154, aldaar 129, 138. 
4 In 1850 zou Van Deinse opnieuw de belangrijkste tegenstander van Bachiene zijn. In 1853 wist Van Dein
se op de golven van de Aprilbeweging de zetel op Bachiene te veroveren. Brieven 4-11-1848 en 16-11-1848 Ba
chiene aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr.56a. 
5 Statistisch en Staathuishoudkundig Jaarboekje (SSJ) 1(1849) 89; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 138. 
6 Brief 16-11-1848 Bachiene aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 56a. 
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Bachiene behaalde veel stemmen in de katholieke gemeenten in Zeeuws-Vlaan-
deren. O p Zuid-Beveland deed hij het goed in Heinkenszand en Oudelande, maar 
hoewel er in de eerste gemeente relatief veel katholieken woonden, is het verband 
tussen het aantal katholieken en het aantal stemmen op Bachiene op Zuid-Beve
land zwak. Dat de liberalen de kiezersvergadering in Goes hadden gedomineerd, 
bleek van weinig invloed op de uitslag. Van Deinse trok in die gemeente namelijk 
de meeste stemmen. Een duidelijk onderscheid tussen de godsdienstige en lokale 
aspecten van het stemgedrag is moeilijk te maken. Bachiene was wel de kandidaat 
van de katholieken, maar hij kan op goede gronden ook de kandidaat van Zeeuws-
Vlaanderen genoemd worden. 

In het district Almelo was aanvankelijk H . Jacobson gekozen, maar hij had de 
benoeming niet aangenomen. De eerste ronde van de nieuwe verkiezing leverde 
geen van de kandidaten de meerderheid op. In de herstemming zou minister van 
Justitie D. Donker Curt ius het tegen J. van Riemsdijk moeten opnemen.7 Van 
Riemsdijk was advocaat in Almelo en oud-student van Thorbecke. Zijn familie 
had veel invloed in Hardenberg.8 Tussen de beide kandidaten bestonden geen noe
menswaardige politieke verschillen. Wel kan Van Riemsdijk als de regionale kan
didaat beschouwd worden en Donker Curtius als de landelijk bekende liberaal. 

O o k van Almelo zijn alleen gespecificeerde uitslagen van de herstemming be
kend. Bovendien is het aantal kiesgerechtigden per onderkiesdistrict onbekend. Dit 
maakt het beeld weliswaar minder compleet, maar niettemin kunnen de resterende 
gegevens toch enig inzicht verschaffen in de achtergronden van het stemgedrag. 

Tabel 5.2 Almelo herstemming 1849. 

El. %RK 
Hardenberg 13,2 
Almelo 15,0 
Ommen 16,8 
Rijssen 26,1 
Borne 72,1 
Ootmarssum 80,2 

Opkomst' D. Curtius Van Riemsdijk 
81 14 17,3 67 82,7 

143 44 30,8 99 69,2 
37 29 78,4 8 21,6 
34 10 29,4 24 70,6 
27 14 51,9 13 48,1 
59 57 96,6 2 3,4 
99 99 100,0 0 0,0 

480 87,8 267 55,6 213 44,3 

Tubbergen 96,0 

Totaal 37,3 547 

1 Geldige stemmen 

Bron: De Stembus nr. 13, 12-1-1849 

De uitslagen wisselden sterk per onderkiesdistrict. Van Riemsdijk haalde veel 
stemmen in Almelo en in Hardenberg. Dit lijkt te wijzen op duidelijke lokale 
machtsbases, maar in deze gemeenten woonden ook weinig katholieken. In de ka
tholieke onderkiesdistricten Tubbergen en Ootmarsum gingen vrijwel alle stem-

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

Het district Winschoten bestond grotendeels uit nederlands hervormden. Een 
verkiezing met uitgesproken godsdienstige achtergronden was derhalve niet te 
verwachten. In de eerste ronde waren de stemmen verdeeld tussen J.F. Zijlker, 
landbouwer in het onderkiesdistrict Beerta, R. de Sitter, notaris te Winschoten en 
de liberaal S.C.H. Piccardt, notaris in Oude-Pekela. Kleinere aantallen stemmen 
gingen naar J.C. van Sloten en G. Diephuis, rechter en schoolopziener, beiden in 
Winschoten woonachtig.' In tabel 5.3 is de uitslag per onderkiesdistrict opgeno
men. Van Diephuis is geen uitsplitsing van de door hem behaalde stemmen bekend. 

Tabel 5.3 Winschoten 1848. 

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

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

El. Opkomst' Piccardt Van Sloten 
Winschoten 319 192 60,2 1 0,5 1 0,5 
Veendam 381 221 58,0 54 24,4 26 11,8 
Oude-Pekela 170 100 58,8 68 68,0 0 
Wedde 141 84 59,6 53 63,1 0 
Beerta 172 124 72,1 5 4,0 0 

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

1 Geldige stemmen 

Bron: ARA, 2.02.08 Archief T weede Kamer Geloofsbrieven nr. 1282 Proces-verba 
opneming, 1-12-•1848 

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

9 Ramaer, 'G. Diephuis', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln.; Leiden 1911-1937) IX 
199-200. 
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die daar vermoedelijk woonachtig was. Beslissend was nu waar de stemmen van de 
lokale kandidaten in de herstemming tussen De Sitter en Zijlker heen zouden gaan. 
In tabel 5.4 is de herstemming weergegeven. 

Tabel 5.4 Winschoten herstemming 1848. 

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

1 Geldii ?e stemmen 

Bron: ARA, 2.02.08 Archief Tweede Kamer Geloofsbrieven nr. 1282 Proces-verbaal van stem
opneming, 13-12-1848 

De herstemming laat een aardverschuiving in het voordeel van Zijlker zien. Bij
na alle stemmen die in de eerste ronde op andere kandidaten dan Zijlker en De Sit
ter waren uitgebracht, gingen nu op Zijlker over. In Oude-Pekela en Wedde zal de 
liberaal Piccardt daar wel de hand in hebben gehad, maar onduidelijk is wat het 
grote verlies van De Sitter in Veendam heeft veroorzaakt. Daar verloor hij bijna 60 
stemmen waardoor hij uiteindelijk zelfs minder stemmen behaalde dan in de eerste 
ronde. 

In de herstemming is ook een tegenstelling tussen stad en platteland herkenbaar, 
tussen de notabele De Sitter en de landbouwer Zijlker. Hier kan ook een politieke 
betekenis aan worden gegeven aangezien Zijlker al geruime tijd een vooraanstaan
de plaats in de liberale oppositie in de provincie Groningen innam.10 Toch zal ook 
de lokale dimensie van belang zijn geweest. Immers in de herstemming daalde de 
opkomst in Veendam en Oude-Pekela terwijl die in Winschoten en Beerta, de 
woonplaatsen van De Sitter en Zijlker, licht steeg. 

Bij de verkiezingen in 1848 is in het stemgedrag een duidelijke lokale dimensie te 
onderscheiden. Lokale kandidaten die na de eerste stemming uitvielen, waren ver
moedelijk in staat de meeste op hen uitgebrachte stemmen op een van de kandida
ten in de herstemming over te brengen. Maar in het stemgedrag kwam ook een 
scheidslijn tussen protestanten en katholieken tot uiting. Zowel in Goes als in Al
melo was sprake van een kandidaat van de katholieken die duidelijk meer stem
men behaalde in katholieke gemeenten dan in protestantse gemeenten. D o o r de 
geografisch ongelijke spreiding van de gezindten was tegelijk sprake van territori
aal stemgedrag waardoor een afgewogen onderscheid tussen het belang van soci
aal conformisme en godsdienstig identiteitsbesef nauwelijks mogelijk is. Waar het 
zwaartepunt ook precies mag hebben gelegen, katholieke kiezers waren tamelijk 
immuun voor niet-katholieke invloeden. Standspolitiek kon blijkbaar moeilijk de 

10 Jan van Miert, Wars van cluhgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-
1920 (Amsterdam 1993) 23-25. 
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scheidslijn tussen protestant en katholiek overstijgen. Of dit na 1848 zo zou blij
ven en welke gevolgen dit voor het politiek gedrag van de katholieken had, zal aan 
de hand van de verkiezingen in het district Delft bekeken worden. 

2 Het kiesdistrict Delft, 1848-1887 

Van een aantal gemeenten uit het kiesdistrict Delft zijn interessante gegevens in
zake de verkiezingen bewaard gebleven. Naast zogenaamde kiezerslijsten, waar
op vermeld staat wie kiesgerechtigd was, zijn er ook zogenaamde opkomstlijsten, 
waarop aangetekend staat wie een stembiljet heeft ingeleverd. Deze lijsten bieden 
de mogelijkheid om de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer te re
lateren aan zaken als gezindte en belastingaanslag. In het navolgende zal de op
komst in de gemeenten Delft en Naaldwijk, beide behorend tot het district Delft, 
voor de periode 1850-1887 worden onderzocht. Vanaf 1866 komen daar de ge
meenten Hof van Delft, Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht bij. Van de 35 ver
kiezingen die tussen 1850 en 1887 voor de Tweede Kamer werden gehouden, kon
den van 34 de gegevens worden achterhaald. Van de verkiezingen volgend op de 
kamerontbinding in 1887 is geen materiaal bewaard gebleven. Van de andere ver
kiezingen zijn bijna complete reeksen voorhanden. Alleen de opkomstlijsten voor 
Naaldwijk uit 1853 en voor Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht van de her
stemming uit 1883 ontbreken." 

Het dubbele kiesdistrict Delft omvatte in 1850 drie geografische kernen: het 
grootste deel van het Delfland, het Westland en Voorne-Putten. De nabijheid van 
de stadsdistricten Den Haag en Rotterdam leidde bij de tabelherzieningen tot re
gelmatige uitwisselingen van gemeenten die rond deze steden lagen. 

Van de vier tabelherzieningen was die van 1869 het meest ingrijpend. Voorne-
Putten werd afgesplitst en tot de kern van een nieuw district gemaakt. In ruil hier
voor werden enkele gemeenten rond Rotterdam en Den Haag aan het district 
Delft toegevoegd. Hierdoor verdween 25% van het oude electoraat naar andere 
districten. Wel bracht de herziening meer geografische samenhang in het district, 
omdat het nu uit de twee dicht bij elkaar gelegen kernen, het Westland en het Delf
land bestond. De 15 gemeenten die sinds 1850 onafgebroken tot het district be
hoorden, lagen bijna allemaal in deze twee streken. 

Ook in de godsdienstige samenstelling van de bevolking bracht de herziening 
van 1869 een belangrijke wijziging. Van 1850 tot 1869 was 27 tot 29% van de be
volking in het district katholiek. De afsplitsing van het overwegend protestantse 

11 Processen-verbaal verkiezingen hoofdkiesdistrict Delft 2e Kamer 1848-1887, Gemeentearchief Delft 
(GAD), 3e afdeling (zgn. 'zwarte nrs.')nrs. 1996-2002,2014,2022,2028-2034. Naast de processen-verbaal zit
ten hierin ook de lijsten van kiezers die een stem hebben uitgebracht. Jaarlijkse kiezerslijsten gemeente Delft 
1850-1886, GAD, 3e afdeling (zgn. 'zwarte nrs.') nrs.2036-2978; Naamlijsten stemgerechtigden Tweede Ka
mer 1864-1894 (Vlaardingen), Gemeentearchief Vlaardingen (GAV), inv. nrs. 2118-2119; Staten kiezers Twee
de Kamer 1861-1879 (Vlaardingen-Ambacht), GAV, inv. nr. 605; Staten kiezers Tweede Kamer 1857-1860, 
1880-1896 (Vlaardingen-Ambacht), GAV, inv. nr. 616; Staten houdende opgaven van belastingschuldigen in de 
directe belastingen, opgemaakt ten behoeve van verkiezing leden Tweede Kamer 1850-1889, Gemeentearchief 
Naaldwijk, inv. nrs. 304-311. 
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Voorne-Putten leidde tot een stijging van het katholieke aandeel tot 35 à 3 8 % . 
Uit onderzoek in steden als Arnhem en Amsterdam is bekend dat katholieken 

ondervertegenwoordigd waren in de hoogste sociale lagen en oververtegenwoor
digd in de middengroepen. Hierdoor is de kans groot dat zij in het electoraat ook 
ondervertegenwoordigd waren.12 O m deze reden kan niet voetstoots aangenomen 
worden dat de godsdienstige samenstelling van de bevolking van een gemeente 
overeen zal komen met de godsdienstige samenstelling van het electoraat. 

O o k in het district Delft traden afwijkingen op tussen de godsdienstige samen
stelling van de bevolking en het electoraat. In tabel 5.5 is het aandeel van de ge
zindten van de mannelijke bevolking volgens de tienjarige volkstellingen en het 
aandeel in het electoraat weergegeven. De gegevens uit 1849 en 1859 hebben alleen 
betrekking op Delft en Naaldwijk, die van de andere jaren op alle vijf onder-
zoeksgemeenten. Waals-hervormden, luthersen, remonstranten en doopsgezin
den zijn in de groep overige protestanten (OP) ondergebracht; afgescheidenen en 
christelijk gereformeerden bij de nederlands hervormden.13 Kiesgerechtigden uit 
andere kerkgenootschappen waren zo gering in aantal dat ze niet zijn opgenomen. 
In tabel 5.6 zijn de gegevens uit 1879 per gemeente uitgesplitst. 

Tabel 5.5 Bevolking en electoraat naar gezindte %. 

N H OP RK 
Bev. El. Bev. El. Bev. El. 

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

Tabel 5.6 Bevolking en electoraat per gemeente naar gezindte 1879 %. 

N H OP RK 
Bev. El. Bev. El. Bev. El. 

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

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

De katholieke ondervertegenwoordiging in het electoraat vóór 1869 slaat na dat 
jaar om in een oververtegenwoordiging. Deze omslag word t veroorzaakt door de 
toevoeging van Hof van Delft, Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht aan de on-
derzoeksgemeenten. In Delft waren de protestanten in 1879 oververtegenwoor-

12 De Vries, Electoraat en elite, 54; Ton Duffhues, Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arn
hem in de 19e en 20e eeuw (Baarn 1991) 55. 
13 Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste zijn de aantallen te klein om er een conclusie aan te kunnen ver
binden. Ten tweede zou, doordat er nogal wat grensverkeer bestond, voor ieder verkiezingsjaar moeten wor
den nagegaan of de desbetreffende persoon nog wel tot hetzelfde kerkgenootschap behoorde. 



3 Verkiezingen en godsdienst in Delft 99 

digd en de katholieken ondervertegenwoordigd. In de andere gemeenten lagen de 
verhoudingen omgekeerd. Door de oververtegenwoordiging op het platteland zal 
de katholieke bevolkingsgroep vermoedelijk steeds relatief meer kiezers hebben 
geteld dan de protestantse. 

Onder de protestantse kiezers waren de kleine kerkgenootschappen sterk verte
genwoordigd. Hun aandeel in de bevolking en in het electoraat van het gehele dis
trict was echter geringer dan in de tabel tot uitdrukking komt omdat ze vooral in 
Delft woonachtig waren. Vanwege hun gering aantal worden ze daarom met de 
hervormden samengevoegd tot de categorie protestanten. 

3 Verkiezingen en godsdienst in Delft 

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

Dat protestantse en katholieke notabelen in dezelfde commissie benoemd wer
den, wijst op een poging tot samenwerking. Politieke profilering vond nauwelijks 
plaats maar doordat de kiezersvergadering vier kandidaten, waarvan er drie protes
tant waren, voor één zetel benoemde, was het blijkbaar toch een mislukte poging. 
Enige dagen daarna trokken de protestantse kandidaten zich om onduidelijke re
denen terug. Hun plaats werd door de Haagse advocaat W. Wintgens ingenomen 
die het tegen Van Berkel zou opnemen. 

Vermoedelijk werd het stemgedrag van de meeste kiezers door godsdienstige af
finiteiten bepaald. Er stond immers een katholiek kandidaat tegenover een protes
tant. Politieke overwegingen kunnen nauwelijks van invloed zijn geweest. Zowel 
Van Berkel als Wintgens, die lid van de Amstelsociëteit was, waren enthousiast 
voorstander van de grondwetsherziening. De opkomst duidt in ieder geval op een 
felle strijd. In de eerste ronde bedroeg deze 92,0% en in de herstemming, waarin 
Wintgens Van Berkel wist te verslaan, 93,1%.15 

De kieswet van 1850 bracht de omgeving van Schiedam en Voorne-Putten bij 
het district Delft. Vanaf dit jaar is het, zoals gezegd, mogelijk de opkomst van het 
katholieke en het protestantse electoraat na te gaan. In grafiek 5.1 is de opkomst in 
de onderzoeksgemeenten weergegeven. 

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

14 SS/, 1(1849)74-75. 
15 R. van der Laarse, '"Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed". Leken en clerus in katholiek Delft 
in de negentiende eeuw', in: J.C.H. Blom en C.J. Misset ed. 'Broeders sluit U aan'. Aspecten van verzuiling in 
zeven Hollandse gemeenten ('s-Gravenhage 1985) 68-109, aldaar 87-88. 
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Grafiek 5.1 Opkomst in het kiesdistrict Delft 1850-1887. 
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tholieke kiezers bleven vaak thuis. Dieptepunten in de katholieke opkomst waren 
de verkiezingen in 1858 met 19,0% en 1862 met 19,7%. De parallelle stijgingen en 
dalingen in de opkomst van katholieken en protestanten wijzen op een gelijkge
richte interesse, maar de vaak grote onderlinge verschillen doen vermoeden dat dit 
voor een deel schijn is. De protestantse betrokkenheid bij verkiezingen was zeker 
gedurende de eerste twee decennia aanzienlijk groter dan die van de katholieken. 
De variaties in opkomst en de verschillen tussen de gezindten kwamen in alle on
derzochte gemeenten voor (zie bijlage 1). 

Na 1866 verdwenen de grote schommelingen in de opkomst. Tegelijkertijd na
derde de katholieke opkomst het protestantse niveau. Halverwege de jaren 1870 
veranderden de verhoudingen en maakten de katholieken meer gebruik van hun 
kiesrecht dan de protestanten. Het zijn vooral de grote verschillen in opkomst tot 
halverwege de jaren 1860 die een indicatie geven van het belang van godsdienst bij 
verkiezingen. 

De verkiezing voor twee kamerleden na de kamerontbinding in 1850 - Delft 
was toen een dubbel kiesdistrict geworden - had vermoedelijk een sterk territori
aal karakter. De nieuw toegevoegde gebieden maakten in 1848 namelijk de kern 
uit van de districten Schiedam en Brielle. De kiezers uit deze districten lieten hun 
afgevaardigden niet vallen, zodat naast het Delftse kamerlid Wintgens ook de ka
merleden S.H. Anemaet en K.A. Poortman kandidaat waren. 

Ook Van Berkel waagde een nieuwe poging." Opnieuw bleek zijn katholieke 
achtergrond een onoverkomelijk obstakel. In de eerste ronde werd alleen Poort-

lé Brief 17-9-1850 J.J.A. van den Aerdwegh aan Van Nispen van Sevenaer, RAG, ANS, inv. nr. 2453. 
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man direct gekozen. De herstemming zou tussen Anemaet en Wintgens gaan, 
maar omdat Anemaet zijn benoeming voor Zierikzee aannam, kwam er een nieu
we stemming. Het werd een herhaling van 1848. Opnieuw wist Wintgens Van 
Berkel te verslaan. 

Ook in Delft leidden de verkiezingen in mei 1853 na de Aprilbeweging tot een 
liberale nederlaag. Doordat de groot-protestanten de agitatie tegen het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie aan de leuze voor of tegen Thorbecke hadden ver
bonden, ontstond een duidelijker verband tussen religie en politiek dan voor
heen.17 Het leidde tot de vervanging van de liberaal Poortman door C. Hoekwater. 
Wintgens behield zijn zetel tegenover de andere liberale kandidaat, A.M. de Rou-
ville uit Den Briel. 

In 1853 werd in Delft de groot-protestantse kiesvereniging 'Koning en Vader
land' opgericht. Het 'bureau der verkiezingen' werd geleid door G. Simons, direc
teur van de Koninklijke Academie.18 Hij zou in 1856 minister van Binnenlandse 
Zaken in het ministerie-Van der Brugghen worden. 'Koning en Vaderland' beheer
ste na 1853 de kamerverkiezingen en haar kandidaten Wintgens en Hoekwater 
behielden hun zetel tot zij zich in 1868 zouden terugtrekken. 

Dat Wintgens en Hoekwater door dezelfde kiesvereniging werden aanbevolen, 
betekende niet dat zij dezelfde positie innamen. Liberalen en katholieken maakten 
tussen de beide mannen onderscheid. Wintgens werd tot halverwege de jaren 1860 
door het Algemeen Handelsblad als een conservatief-liberaal beschouwd. Geen 
echte liberaal, maar ook geen conservatief of reactionair. Hierdoor kon hij zijn ze
tel zonder veel tegenstand behouden. Alleen in 1854 probeerde Poortman hem op 
weinig overtuigende wijze te bestrijden. 

Hoekwater daarentegen kon bij elke verkiezing op een liberale tegenkandidaat 
rekenen. Dat lag niet aan zijn politieke standpunten. Hij behoorde namelijk sa
men met Wintgens in de Tweede Kamer tot de conservatieven. Belangrijk was ech
ter de wijze waarop hij zijn zetel had verworven." Terwijl Wintgens al voor de 
Aprilbeweging afgevaardigde was, had Hoekwater zijn zetel juist aan de Aprilbe
weging te danken. Voor liberalen en katholieken was hij een van de verwerpelijke 
'Aprilmannen' en dat was belangrijker dan het exacte gehalte van zijn politieke 
opvattingen. Politiek in de Kamer en politiek in de districten waren verschillende 
werelden met eigen regels. 

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

17 Van der Laarse, 'Verzwolgen', 88-89. 
18 Delftsche Courant 10-5-1853. 
19 Van der Laarse, 'Verzwolgen', 88, 107 noot 60; Huizinga, Heemskerk, 60-61, rekent Wintgens en Hoek
water tot de conservatieven. 
20 Brief 18-5-1856 Dommer van Poldersveldt aan G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr. 4. 
21 Brief 10-6-1860 Dommer van Poldersveldt aan G.M. van der Linden, ARA, CCL, inv. nr. 4. 
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Het verschil in katholieke waardering van Hoekwater en Wintgens komt in gra
fiek 5.1 tot uitdrukking. Telkens wanneer Hoekwater (H) aftrad, was de opkomst 
relatief hoog en wanneer Wintgens (W) aftrad laag. Dit patroon onthult iets over 
de relatie tussen katholieken en liberalen. Stemmen op Hoekwaters liberale tegen
kandidaat was voor veel katholieken blijkbaar vooral een middel om de 'April-
man' te treffen en niet zozeer een keuze voor het liberalisme. 

De lage katholieke opkomst relativeert de betekenis die doorgaans aan het 
Papo-Thorbeckianisme, de samenwerking tussen liberalen en katholieken, wordt 
gehecht. Wel vormden de katholieken het draagvlak van het Delftse liberalisme, 
maar dat was vooral het gevolg van het gering aantal protestantse liberalen. De po
larisering in 1853 had de meerderheid van de protestanten naar het conservatieve 
kamp gedreven. Dit valt op te maken uit een vergelijking van de uitslagen van de 
verkiezingen met de katholieke opkomst. Gezien de antikatholieke achtergrond 
van de 'Aprilman' Hoekwater mogen we er vanuit gaan dat vrijwel alle katholie
ken die de moeite namen hun stembiljet in te leveren de naam van de liberale kan
didaat zullen hebben ingevuld. Het blijkt dan dat het overgrote deel van de libera
le stemmen van katholieke kiezers afkomstig was (zie bijlage 2). De zwakheid van 
het Delftse liberalisme in de jaren 1850 en 1860 is dan te verklaren door de zeer ge
ringe aanhang onder protestanten en de desinteresse onder de meeste katholieke 
kiezers. 

Rond 1858 verdween 'Koning en Vaderland' van het toneel. De toedracht is on
duidelijk. Een jaar later werd 'Eendragt maakt Magt' opgericht. Deze kiesvereni
ging richtte zich tegen de, in haar ogen, groeiende macht van het ultramontanisme. 
Tevens was zij voorstander van de gemengde staatsschool. Deze punten wijzen op 
verwantschap met de groot-protestantse richting en op continuïteit met het opge
heven 'Koning en Vaderland'. Ook het aanbevelen van Wintgens en Hoekwater 
wijst daarop.22 

De verkiezingen van 1864 brachten nieuw leven in de politiek. De liberale kan
didaat werd aanbevolen door de pas opgerichte vrijzinnige kiesvereniging 'Ne
derland'. Tot de leden behoorden enkele katholieken, waaronder C.F. van Berckel. 
Ook de antirevolutionairen kwamen voor het eerst met een eigen kandidaat. Een 
eigen kiesvereniging, 'Nederland en Oranje', volgde in 1866.23 

Door de politieke profilering werd Wintgens tijdens de algemene verkiezingen 
in juni 1866 geconfronteerd met een liberale en een antirevolutionaire kandidaat. 
Het was de eerste maal sinds 1854 dat hij tegenstand ondervond. Dat de opkomst 
nauwelijks boven het gebruikelijke Delftse niveau uitsteeg, laat zien dat de op
bloei van het politieke leven de betrokkenheid van het electoraat niet had weten te 
verhogen. De toenemende interesse bleef aanvankelijk beperkt tot een kleine 
kring van politiek actieven. 

De twee kamerontbindingen onder het ministerie-Van Zuylen-Heemskerk en 
de daarop volgende verkiezingen eind 1866 en begin 1868 luidden grote verschui-

22 Volgens Van der Laarse, 'Verzwolgen' 91 was Eendracht maakt Macht in kerkelijk opzicht een bundelir 
van de Groninger richting en een ethisch getint protestantisme. 
23 Ibidem. 
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vingen in het stemgedrag in. Aan protestantse kant vond een uittocht plaats van 
conservatieve kiezers naar de liberalen en in geringere mate naar de antirevolutio
nairen. Bij de katholieken steeg de opkomst. Hun stemmen gingen steeds vaker 
naar de conservatieve kandidaten. Dit proces eindigde in 1875 met de oprichting 
van de katholieke kiesvereniging 'Recht voor Allen' en de katholieke Nieuwe 
Delftsche Courant.1* 

Omvang en snelheid van de verschuivingen in het stemgedrag laten zich moei
lijk precies vaststellen. Twee leden van de liberale commissie die de verkiezingen 
in Nederland coördineerde, De Roo van Alderwerelt en Viruly Verbrugge, had
den in 1868 na hun bezoek aan 'Nederland' goede hoop op een gunstige verkie
zingsuitslag. De katholieke leden van de kiesvereniging, waaronder bestuurslid 
C.F. van Berckel, hadden in de vergadering voor de liberale kandidaten gestemd. 
Katholieke steun leek verzekerd.25 

Maar ook de conservatieven beschikten over invloedrijke contacten met de ka
tholieken. Burgemeester Van Kuyk hoopte via wethouder L.A. van Berckel, broer 
van het liberale bestuurslid, eveneens de katholieke kiezers aan zich te binden. De 
wethouder bewerkte voor de conservatieven de katholieken buiten Delft. 

De strijd om de katholieke gunst werd ook in De Tijd uitgevochten. De naam 
van C.F. van Berckel prijkte onder een advertentie voor de liberale kandidaten en 
die van wethouder L.A. van Berckel onder een advertentie voor de conservatieve 
kandidaten. De redactie sprak zich voor de conservatieven uit.26 

De verkiezingen na de kamerontbindingen leverden in Delft telkens conserva
tieve kamerleden op. De algemene verkiezingen in 1869 brachten de conservatie
ven zelfs stemmenwinst. Deze winst was het gevolg van de tabelherziening uit het 
begin van 1869, waardoor het katholieke aandeel in de bevolking van het district 
was gestegen van 26,8 tot 37,6%. De herziening versluierde zodoende het verlies 
dat de conservatieven onder de protestantse kiezers hadden geleden. De meerder
heid van de katholieke kiezers stemde namelijk inmiddels conservatief. 

Burgemeester Van Kuyk, inmiddels zelf conservatief kamerlid voor Delft, 
vreesde voor de toekomst van de conservatieven omdat de nieuw verworven ka
tholieke steun de uittocht van de protestantse conservatieven naar de liberalen 
maar ternauwernood compenseerde. Na de verkiezingen constateerde hij teleur
gesteld: "De conservatieve kiezers zijn bang voor Rome en Dord. Men vreesde 
sectescholen."27 In Delft raakte Van Kuyk in een politiek isolement. In 1872 voer
de hij hiervoor, in een brief aan Heemskerk, als oorzaak aan: "het heulen van mij 
met de R. Cath., het monsterverbond."28 

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

24 Anders Van der Laarse, 'Verzwolgen', 92-95. 
25 Brieven 14-1-1868 en 16-1-1868 J.K.H, de Roo van Alderwerelt aan Thorbecke, brief 12-1-1868 en 28-1-
1868 W. Viruly Verbrugge aan Thorbecke,ARA, AT, inv. nr. 83. 
26 Brief 25-10-1866 J. van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. De Tijd 1-2, 3-2-1868. 
27 Brieven 22-3-1869 en 16-6-1869 J. van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
28 Brief 8-9-1872 J. van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr.4. 
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ren gegaan. Veel orthodoxe kiezers hadden de voorkeur aan de conservatieven ge
geven. Dat niet alle kiezers van voorkeur waren veranderd, kwam door de kerke
lijke achtergrond van de conservatieve kandidaten. Zo behoorde Van Kuyk tot de 
niet-orthodoxe vleugel van het conservatisme. Voor een aantal orthodoxen was 
"het met hun geweten in strijd [...] om iemand als Van Kuijk, welke een moderne 
rigting in het godsdienstige is toegedaan, te kiezen."29 

In 1869 bereikten de antirevolutionaire verkiezingsresultaten een dieptepunt. 
Daarna zette het herstel zich in. In 1873 waren ze op het niveau van vóór de ka
merontbindingen teruggekeerd. Deze positie zouden ze daarna verder weten uit 
te bouwen, maar verder dan de derde stroming in het district, na conservatieven en 
liberalen, zouden ze het niet brengen. 

Het conservatisme was na 1871 een protestantse façade waarachter voornamelijk 
katholieke kiezers schuilgingen. Meer en meer viel het aantal door de conservatie
ve kandidaten behaalde stemmen samen met de katholieke opkomst(zie bijlage 2). 
Alleen in de herstemmingen voegde zich hier een deel van de antirevolutionaire 
kiezers bij. 

De sleutel tot een verklaring van het gewijzigde stemgedrag ligt in het electora
le verbond van katholieken en conservatieven dat in de tweede helft van de jaren 
1860 tot stand kwam. De conservatieven die zich in die periode als de nationale 
partij profileerden, kwamen juist op dit punt door hun electorale samenwerking 
met de katholieken onder druk te staan. De liberalen ontpopten zich als de vertol
kers van de nationale identiteit en knoopten aan bij de bestaande antipapistische 
gevoelens. In 1875 werd de conservatieve kandidaat jhr. F. de Casembroot in het 
liberale pamflet 'Rome of het vrije Nederland' afgeschilderd als een instrument 
van Rome waar protestanten zonder verloochening van hun vaderland niet op 
zouden kunnen stemmen.30 De liberalen wierpen zich zo op als de verdedigers van 
de nationale eenheid tegen de roomse aspiraties. Op directe en indirecte wijze 
werden zo de conservatieven onder de verdenking gebracht te heulen met anti
nationale krachten. 

Ook de antirevolutionairen vielen de conservatieven aan op hun samenwerking 
met de katholieken. Het was een effectieve manier om orthodoxe kiezers van de 
conservatieven los te weken, vooral nadat de liberalen het voortouw hadden ge
nomen. Nadat de antirevolutionaire kandidaat in 1873 in de eerste ronde was af
gevallen, ontraadde De Standaard de conservatief voor de herstemming, ook al 
zouden de liberalen hierdoor winnen. In 1877 werd de conservatieve kandidaat in 
de herstemming opnieuw door De Standaard afgewezen "wijl hij van Roomsche 
zij gesteld is."3' De antirevolutionaire kiezers lieten zich echter niet makkelijk stu
ren. Met regelmaat sloegen ze de adviezen van De Standaard en van de Delftse 
kiesvereniging 'Nederland en Oranje' in de wind en hielpen de conservatieven in 
de herstemming aan de overwinning. Hierdoor wisten de conservatieven hun ze
tels tot 1877 te behouden. 

29 Brief 29-1-1868 J.A. Keurenaer aan J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt, ARA, CZN, inv. nr.102. 
30 Nieuwe Delftsche Courant 27-6-1875. 
31 De Standaard 19-6-1873, 26-6-1877. 
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In 1877 schoof de liberale kiesvereniging 'Nederland' A.M. Schagen van Leeu
wen als kandidaat naar voren. Dit was een opmerkelijke zet. Schagen van Leeuwen 
had een conservatief verleden.32 Verder stond hij bekend als orthodox en was hij lid 
van de vereniging Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs. Met deze kandidaat 
lonkten de liberalen naar de antirevolutionaire kiezers. En met succes. In de eerste 
ronde behaalde de antirevolutionaire kandidaat 20% minder stemmen dan twee 
jaar daarvoor. Ook de weinig overgebleven protestantse conservatieven stemden 
op Schagen van Leeuwen. De conservatieve kandidaat S. Gille Heringa trok bijna 
uitsluitend katholieke stemmen. 

De Standaard schreef verontwaardigd over het politieke zedenbederf te Delft. 
Ondanks erkenning van verwantschap tussen Schagen van Leeuwen en de antire
volutionairen adviseerde de krant de kiezers thuis te blijven. 'Nederland en Oranje' 
adviseerde eveneens onthouding, maar dit mocht niet baten. Het overgrote deel van 
de antirevolutionaire kiezers hielp Schagen van Leeuwen aan de overwinning.33 

De liberale overwinning maakte duidelijk dat hoewel kerkelijke vrijzinnigheid 
en liberalisme enerzijds en orthodoxie en antirevolutionair anderzijds elkaar over
lapten, zij geen gesloten blokken vormden. Voor de ene kiezer was de kerkelijke 
positie van een kandidaat belangrijker dan de politieke positie en voor de andere 
kiezer lag het andersom. 

In 1879 kwam de zwakke zijde van de liberalen aan het licht. Kandidaat was 
H.D. Levyssohn Norman, een exponent van de sociaal-liberale stroming binnen 
de kiesvereniging.34 Het werd een ontluisterende nederlaag. Al in de eerste ronde 
werd Levyssohn Norman uitgeschakeld. De schoolwetliberalen stemden vermoe
delijk liever op een conservatief of op een antirevolutionair dan op een radicale li
beraal, zodat voor het eerst een antirevolutionair in de herstemming doordrong. 
Hij redde het niet tegen de conservatieve kandidaat. 'Nederland' had voor de her
stemming onthouding geadviseerd, waaraan vooral de vooruitstrevende liberalen 
gehoor hadden gegeven.35 

Dat Schagen van Leeuwen in 1878 voor de schoolwet van Kappeyne had ge
stemd had zijn kansen bij de verkiezingen in 1881 al doen slinken, maar zijn voor
uitzichten op een herverkiezing werden hopeloos toen de katholieken al in de eer
ste ronde de antirevolutionair J.C. Fabius aanbevolen. Hierdoor namen maar twee 
kandidaten aan de verkiezingen deel en werd de strijd al in de eerste ronde ten 
gunste van Fabius beslecht. Schagen van Leeuwen was ditmaal voor de antirevo
lutionaire kiezers geen alternatief, maar een concurrent. 

In 1883 probeerden de liberalen opnieuw de antirevolutionairen te verleiden. 
Nu met A.E.J. Modderman, van 1879 tot 1883 minister van Justitie in het minis
terie-Van Lynden van Sandenburg. Modderman was politiek liberaal, maar ker
kelijk stond hij sympathieker tegenover de orthodoxen dan tegenover de vrijzin-

32 In 1866 behoorde hij tot de oprichters van de Delftse conservatieve kiesvereniging Behoud en Vooruit
gang. 
33 De Standaard 20-6-1877,26-6-1877. 
34 Van der Laarse, 'Verzwolgen', 96. 
35 Vgl. echter Van der Laarse, 'Verzwolgen', 96, volgens wie juist de conservatieve kandidaat van de liberale 
ontevredenheid profiteerde. Het aantal stemmen van de conservatieve kandidaat wijst daar echter niet op. 



106 V Religieuze scheidslijnen binnen het electoraat 

nigen.36 Naast de antirevolutionairen kwamen ook de katholieken met een eigen 
kandidaat, A.H.M, van Berckel. Zoals gewoonlijk viel de antirevolutionaire kan
didaat in de eerste ronde af, zodat Van Berckel tegenover Modderman kwam te 
staan. 

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

Het appèl op de nationaal-protestantse gevoelens mocht ditmaal niet baten. Van 
Berckel werd in de herstemming als eerste katholiek in het district Delft gekozen. 
Toch had de liberale tactiek wel succes gehad. Zeker de helft van de antirevolutio
naire kiezers had op Modderman gestemd ondanks het advies van De Standaard 
en 'Nederland en Oranje' om op Van Berckel te stemmen. De resterende antire
volutionairen waren samen met de zeer vele katholieke stemmen (een opkomst 
van 96,2% tegen 87,0% bij de protestanten) juist voldoende om Van Berckel met 
83 stemmen meer dan Modderman te laten zegevieren.39 

De verkiezingen van 1883 betekenden het begin van de confessionele samen
werking in Delft. Ook in 1884 werd Van Berckel in de herstemming door de anti
revolutionairen aanbevolen en in de verkiezingen volgend op de kamerontbindin
gen in 1886 en 1887 zelfs al in de eerste ronde. Niet alle antirevolutionaire kiezers 
konden zich in deze samenwerking vinden, maar hun aantal slonk gestaag tot een 
minderheid van 10 à 20%. 

Liberalen en antirevolutionairen waren in Delft geen scherp afgebakende partij
en. De conservatieve ondergang had hun buiten kiezers ook een complexe erfenis 
opgeleverd. De meeste conservatieven hadden een sterk protestants natiebesef, 
terwijl in kerkelijk opzicht alle stromingen onder hen terug te vinden waren. Van 
orthodox tot modern. De meesten verspreidden zich na 1868 over liberalen en an
tirevolutionairen zonder hun afkomst echter geheel te verloochenen. 

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

36 Dit blijkt onder andere uit de briefwisseling tussen Modderman en A. baron Schimmelpenninck van der 
Oye waarin Modderman aangeeft meer sympathie voor de orthodoxen te bezitten dan voor de modernen: 
Brief z.d. A.E.J. Modderman aan A. Schimmelpenninck van der Oye, ARA, ASO, doos 3. 
37 Delftsche Courant 24-6-1883. 
38 Ibidem. 
39 De Standaard 8-6-1883, 19-6-1883, 25-6-1883. 
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tijvorming op basis van kerkelijke verschillen. Wel stonden zij vaak sympathiek 
tegenover bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs. 

Het andere, en vermoedelijk grootste, deel van de orthodox georiënteerde con
servatieven ging naar de antirevolutionairen over. Afkeer van liberale vrijzinnig
heid en van het liberale primaat van de staatsschool was bij hen van grote invloed. 
Noch de liberalen noch de antirevolutionairen waren echter in staat al deze voor
malige conservatieven in loyale partijgangers te veranderen. Het succes van Scha
gen van Leeuwen en Modderman en het falen van Levyssohn Norman tonen dit 
duidelijk aan. De protestantse conservatieve partij mocht verdwenen zijn, haar ge
dachtegoed was dat allerminst. 

4 Opkomst en welstand 

Een van de weinige thesen die betrekking heeft op de opkomst bij verkiezingen is 
de veronderstelling van de historici Lodewijk Blok en J.C. Boogman dat de lage 
opkomst in de jaren 1850 mede veroorzaakt werd door de relatief lage census. 
Hierdoor verkregen veel ongeïnteresseerden het kiesrecht.40 Een hogere census 
zou vermoedelijk hogere opkomsten hebben laten zien. Voor Boogman is dit een 
ondersteuning van zijn stelling dat het politiek bestel van 1848 te modern was 
voor Nederland. Voor veel kiezers zou politiek nog lang een zaak van en voor he
ren zijn geweest.41 

In deze gedachtegang is politieke interesse vooral een uitvloeisel van sociale po
sitie. Hoewel tussen hoogte van de aanslag in de directe belastingen en sociale 
standing wel een zeker verband bestaat, is dat niet altijd even duidelijk. Van de di
recte belastingen waarop de census was gebaseerd, geeft namelijk alleen de perso
nele belasting een, weliswaar onvolledige, maar toch bruikbare weerspiegeling van 
sociale verschillen.42 Om de these van Blok en Boogman te kunnen toetsen zijn de 
kiesgerechtigden in de onderzoeksgemeenten verdeeld in een klasse die voor min
der dan ƒ60,- in de personele belasting was aangeslagen en een klasse die voor ƒ60,-
of meer was aangeslagen.43 

In grafiek 5.2 is de katholieke opkomst per klasse van de personele belasting 
weergegeven. Al snel ontstond een duidelijk verschil in opkomst tussen de hoogst-
en laagstaangeslagen katholieke kiezers. De scherpe dalingen en stijgingen tot de 
tweede helft van de jaren zestig zijn in beide klassen terug te vinden. In deelname 
aan de verkiezingen bestond een duidelijk verschil, maar de kiezers reageerden 
hetzelfde bij het aftreden van Wintgens of Hoekwater. De opkomst in de hoogste 
klasse steeg na de kamerontbinding in 1866 tot een betrekkelijk hoog niveau dat 

40 Blok, Stemmen en kiezen, 259; Blok, 'Rond de kieswet van 1850', 162; Boogman, Rondom 1848, 105. 
41 Boogman, Rondom 1848, 105. 
42 De Vries, Electoraat en elite, 13-15. 
43 Het was ook mogelijk meer klassen samen te stellen en een ander indelingscriterium te hanteren. De uit
komsten zouden dan gedetailleerder zijn geweest, maar in grote lijnen niet hebben afgeweken van het nu ge
presenteerde beeld. Een goede methode is de opkomst te relateren aan de aanslag in de personele belasting en 
aan het beroep. Dat bleek echter zo tijdrovend, dat daarvan in het kader van dit onderzoek moest worden af
gezien. 
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Grafiek 5.2 Opkomst katholieken per klasse in de personele belasting. 
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Grafiek 5.3 Opkomst protestanten per klasse in de personele belasting. 
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tamelijk stabiel zou blijven. Ook in de laagste klasse lag de opkomst vanaf 1866 op 
een structureel hoger niveau. Na 1875 zou er tussen beide klassen weinig verschil 
meer zijn. 

Uit grafiek 5.3 blijkt dat de verschillen in opkomst tussen de belastingklassen 
onder protestanten veel geringer waren dan bij de katholieken. De herstemming 
in 1879 was een van de zeldzame gevallen waarin de opkomst in de hoogste klas
se lager was dan in de laagste klasse. Aangezien de liberale kiesvereniging na het 
uitvallen van Levyssohn Norman onthouding had aanbevolen, lijken de liberalen 
in de hoogste belastingklasse over relatief veel aanhangers te hebben beschikt. 

De these van Blok en Boogman dat vooral onder de kiesgerechtigden uit de mid
dengroepen de politieke interesse geringer was, gaat voor Delft wel op voor het 
katholieke electoraat maar niet voor het protestantse. Opmerkelijk is dat van de 
negen verkiezingen tussen 1854 en 1866 de opkomst in de laagste protestantse be
lastingklasse zevenmaal hoger en slechts tweemaal lager lag dan in de hoogste 
katholieke belastingklasse. In het kiesdistrict Delft was vóór het midden van de ja
ren 1860 de gezindte van de kiezers een belangrijkere verklaringsfactor voor de 
verschillen in opkomst dan de sociale positie. Protestantse kiezers, ook uit de laag
ste belastingklasse, toonden doorgaans meer betrokkenheid bij verkiezingen dan 
katholieke kiezers uit zelfs de hoogste belastingklasse. De uitkomsten betekenen 
niet dat het belang van standspolitiek hiermee gemarginaliseerd is. Wel dat de the
se van Blok en Boogman van een te eenvoudige veronderstelling uitging, namelijk 
van een direct verband tussen aanslag respectievelijk sociale positie en politieke in
teresse respectievelijk opkomst. Standspolitiek functioneerde veel subtieler. Wel 
laten de uitkomsten opnieuw het belang van godsdienst als scheidslijn zien. 

De verkiezingen in het district Delft stonden in het teken van de tegenstelling tus
sen protestanten en katholieken. Politiek en religie waren nauw verstrengeld. De 
participatie van de kiesgerechtigden kan slechts in geringe mate uit hun sociale po
sitie verklaard worden, alhoewel er wel een onderscheid bestond tussen protes
tanten en katholieken. Protestantse kiesgerechtigden uit de lagere sociale lagen 
van het electoraat voelden zich in de jaren 1850 en 1860 duidelijk meer betrokken 
bij de keuze van hun afgevaardigden dan hun katholieke tegenhangers. In de jaren 
1870 en 1880 waren de verschillen in opkomst tussen kiezers uit de verschillende 
sociale lagen onbetekenend geworden. 

Belangrijke verschuivingen in het stemgedrag en in de opkomstpatronen deden 
zich vanaf 1866 voor. Net als in 1853 vormde de katholieke positie de spil waar
omheen de veranderingen zich voltrokken. De totstandkoming van een electoraal 
verbond tussen conservatieven en katholieken speelde liberalen en antirevolutio
nairen in de kaart. Binnen enkele jaren wisten zij het grootste deel van de prote
stantse conservatieven naar zich toe trekken. Opmerkelijk is dat de Delftse libera
len juist door godsdienst, en dan vooral antipapisme, expliciet bij de verkiezings
strijd te betrekken een sterke machtspositie wisten op te bouwen. 
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5 Centrum en periferie 

In hoeverre de Delftse bevindingen representatief zijn voor andere delen van Ne
derland is niet eenvoudig vast te stellen. De methode die voor het district Delft is 
gebruikt, is arbeidsintensief en door gebrek aan bronnen niet makkelijk elders te 
herhalen. Wel is het soms mogelijk om de opkomst per gemeente te relateren aan 
het katholieke aandeel in de bevolking van de gemeenten. Van het district Amers
foort zijn bijvoorbeeld deze gegevens bewaard gebleven.44 

Tussen 1850 en 1877 bestond rond 30% van de bevolking van het district Amers
foort uit katholieken. Meestal werd door Amersfoort een conservatief afgevaar
digd, maar soms ook een antirevolutionair. In tabel 5.7 is het verband tussen het 
percentage katholieke inwoners en de opkomst per gemeente weergegeven met 
behulp van de regressiecoëfficiënt(RC) en de correlatiecoëfficiënt(CC). Tevens is 
de opkomst in het hele district opgenomen en het aantal stemmen dat de kandida
ten behaalden. Deze stemmen zijn uitgedrukt als percentage van het electoraat. De 
kandidaten zijn onderscheiden in conservatieven, liberalen, antirevolutionairen 
en katholieken. Na 1874 zijn de liberalen en conservatieven in één categorie on
dergebracht. Niet alleen stonden zij niet meer tegenover elkaar kandidaat, maar 
ook bestond er tussen personen als de 'liberaal' W.H. de Beaufort en de 'conser
vatief' W. van Goltstein weinig verschil meer. 

Tabel 5.7 Uitslagen en opkomst katholieke kiesgerechtigden in het distria Amersfoort 1852-1877. 

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

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

Bron: Amersfoortsche Courant 
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Net als in Delft was het liberalisme in Amersfoort vóór 1870 zwak en afhanke
lijk van katholieke stemmen. Dit bleek in 1860, 1864 en 1866 toen slechte liberale 
resultaten gepaard gingen met lage katholieke opkomsten. Het relatief goede re
sultaat van de liberale kandidaat in 1862 hing samen met een relatief hoge op
komst. Net als in Delft had dit vooral met de tegenkandidaat te maken. In 1860 en 
1864 stond tegenover de liberaal de gematigd conservatief J.K. van Goltstein kan
didaat, maar in 1862 was dat de antirevolutionair jhr. H.A.M, van Asch van Wijck. 

Na 1866 verschoof de katholieke voorkeur vrij snel van liberaal naar conserva
tief. Opmerkelijk zijn de bijzonder slechte resultaten van de liberalen tot 1875. 
Een deel van de protestantse liberalen in Amersfoort zal overigens wel met zeke
re regelmaat op een gematigde conservatief als J.K. van Goltstein hebben gestemd, 
zoals in 1869 toen hij van de antirevolutionair jhr. J.W. van Loon verloor. Dat Van 
Loon door De Tijd werd aanbevolen, zal een belangrijke bijdrage aan zijn over
winning hebben geleverd. Dit blijkt uit een vergelijking met 1871. Doordat de ka
tholieken toen voor het eerst met een eigen kandidaat optraden, zakte het aantal 
stemmen op de antirevolutionaire kandidaat aanzienlijk. 

Anders dan in Delft bleef de katholieke opkomst in Amersfoort ook na 1870 
doorgaans aan de lage kant. Een innige electorale samenwerking tussen conserva
tieven en katholieken lijkt niet te zijn ontstaan. Vermoedelijk werd dit veroor
zaakt door de zwakte van het Amersfoortse liberalisme. Antiliberale retoriek om 
een grotere deelname aan de verkiezingen te bewerkstelligen, was in deze omstan
digheden nauwelijks belangrijk. De katholieken hadden geen reden om een aftre
dend antirevolutionair met een conservatief te bestrijden. 

Van Tijn heeft de stelling opgeworpen dat in de jaren 1850 en 1860 het westen en 
midden van Nederland overwegend conservatief was en in de gebieden daarbuiten 
het liberalisme de overhand had. Hij plaatst dat in het perspectief van een tegen
stelling tussen centrum en periferie. Het liberalisme zou de uitdrukking zijn van 
de politieke emancipatie van de buitenprovincies.45 Van Tijns benadering verwaar
loost echter de mogelijkheid dat godsdienstige verschillen binnen de kiesdistricten 
hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Het onderscheid tussen het conservatie
ve centrum en de liberale periferie kan bijvoorbeeld het gevolg van een uiteenlo
pende katholieke participatie geweest zijn. Zoals we zagen, waren bijvoorbeeld de 
liberale kamerleden van Almelo voor hun herkiezing afhankelijk van katholieke 
stemmen. Zonder deze beslissende steun zouden de conservatieven vermoedelijk 
het district beheerst hebben. De Almelose katholieken hielden zich minder afzij
dig dan hun Delftse en Amersfoortse geloofsgenoten. 

Om een indruk te geven van de verschillen in opkomst tussen conservatieve en 
liberale districten met een katholieke minderheid zijn deze in tabel 5.8 opgeno
men.46 De conservatieve districten liggen in het centrum en de liberale districten in 

44 Aan deze methoden kleven enkele bezwaren die tot misleidende resultaten kunnen leiden. Andere oorza
ken voor verschillen in opkomst als de mate van orthodoxie onder de protestanten of de invloed van sociale 
verhoudingen in bepaalde gemeenten moesten bijvoorbeeld buiten beschouwing worden gelaten. 
45 Van Tijn, 'The party structure', passim 
46 Conservatieve districten voor de gehele periode: Amersfoort, Utrecht, Tiel (1854, 1858), Gouda, Leiden, 
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de periferie. Alleen districten met een katholieke minderheid van meer dan 20% 
zijn opgenomen. 

Tabel 5.8 Opkomst eerste ronde algemene verkiezingen in liberale en conservatieve dis
tricten 1854-1864. 

Liberale districten Conservatieve districten 

Opkomst %rk bevolking Opkomst %rk bevolking 

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

Uit de tabel blijkt dat er in de liberale districten niet alleen beduidend meer ka
tholieken woonden dan in de conservatieve districten, maar ook dat de opkomst 
hoger was. Alleen de verkiezingen van 1858 waren hierop een uitzondering. H o e 
wel dat moeilijk te bewijzen is, lijken de katholieken in de periferie relatief meer 
van hun stemrecht gebruik te hebben gemaakt dan die in het centrum. Ze droegen 
zo in belangrijke mate bij aan het liberale gehalte van de buitenprovincies en het 
conservatieve gehalte van het centrum. Toch is het de vraag of deze godsdienstige 
dimensie van Van Tijns centrum-periferie tegenstelling niet een afgeleide is van de 
politieke dimensie. He t is immers mogelijk dat juist de politieke dimensie de ka
tholieken in de periferie tot grotere politieke participatie heeft aangezet. Door het 
ontbreken van nationale items in de verkiezingen in de jaren 1850 en 1860 is het 
moeilijk om over dè politieke houding van de katholieken boven de grote rivieren 
te spreken. Twijfel blijft daarom op zijn plaats hoewel het duidelijk is dat in een 
beschouwing over de verhouding tussen centrum en periferie meer aandacht aan 
de godsdienstige dimensie zal moeten worden besteed. 

Door de religieuze samenstelling van de kiesdistricten in beschouwing te nemen 
is het ook mogelijk meer zicht te krijgen op de omvang van de liberale aanhang 
onder protestanten in de verschillende delen van de periferie. He t staat buiten kijf 
dat vóór 1870 het liberalisme verhoudingsgewijs het meest onder Groningse pro
testanten verspreid was. He t liberalisme was daar immers onaantastbaar en het 
aantal katholieken was marginaal. Hoewel de Friese districten regelmatig conser
vatieven afvaardigden, waren ook onder Friese protestanten relatief veel liberalen 
te vinden. He t aantal katholieken was immers gering, zodat de meeste liberale 
stemmen van protestanten afkomstig moeten zijn geweest. In verreweg de meeste 
andere districten in de periferie, zowel in Zeeland, Gelderland als Overijssel, wa
ren onder de protestanten de liberalen in de minderheid. Slechts door de steun van 
de katholieke kiezers konden in deze districten liberalen worden gekozen. 
O p de scheidslijn tussen katholiek en protestant had standspolitiek weinig grip. 

Delft, Den Haag, Amsterdam en Gorinchem (1860-1864). Liberale districten: Almelo, Zutphen, Middelburg, 
Goes (1856, 1860), Deventer (1864). 
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Vermoedelijk was het godsdienstige verschil al bij de verkiezingen in 1848 domi
nant maar zeker na 1853 was het in de meeste districten het belangrijkste gegeven. 
Dit illustreert opnieuw dat politiek in de Tweede Kamer en politiek in de distric
ten twee verschillende werelden waren. Terwijl politieke tegenstellingen in de Ka
mer tot 1870 hoofdzakelijk in termen van liberaal versus conservatief gedefinieerd 
werden, stonden tegenstellingen bij verkiezingen vooral in een godsdienstig licht. 
Variaties in stemgedrag en opkomstpatronen verliepen primair langs godsdiensti
ge lijnen, sociale verschillen waren secundair. 

Nu in de afgelopen drie hoofdstukken de verkiezingen tussen 1848 en 1887 van
uit verschillende invalshoeken zijn bekeken, is het tijd om enkele specifieke on
derwerpen nader onder de loep te nemen. Allereerst zijn daar de ingrijpende wijzi
gingen die in de jaren rond 1870 optraden. Steeds opnieuw kwam naar voren dat de 
verkiezingen rond die tijd wezenlijk van karakter veranderden. Verder is het inte
ressant om na te gaan in hoeverre er een verband bestond tussen deze veranderin
gen en de opkomst van nieuwe zelfstandige stromingen als de antirevolutionairen 
en de katholieken. Deze twee thema's vormen de onderwerpen van de laatste twee 
hoofdstukken. 


