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VI Conservatieve partijvorming en de 
ondergang van het oude politieke bestel 

Tussen 1866 en 1873 veranderde het politieke landschap van Nederland ingrijpend 
van aangezicht. Het conservatisme ging als zelfstandige politieke stroming ten on
der, terwijl er tegelijk een antirevolutionaire en een katholieke stroming ontston
den. Het liberalisme kwam uit deze turbulente jaren versterkt te voorschijn, maar 
was sterk veranderd. Van een politieke beweging die haar electorale aanhang voor
al uit religieuze minderheden had betrokken, was ze een partij met een sterk pro
testantse inslag geworden. Aan deze wijzigingen lag een aardverschuiving in het 
politiek gedrag van de kiezers ten grondslag. Protestantse kiezers verlieten en 
masse het conservatieve kamp en gingen liberaal of antirevolutionair stemmen, 
terwijl katholieke kiesgerechtigden, voorzover ze van hun stemrecht gebruik had
den gemaakt, de liberalen verlieten. Door deze ingrijpende verschuivingen stort
ten de bestaande netwerken in. De nieuwe netwerken die ontstonden, waren van 
een heel andere samenstelling, maar ook functioneerden ze niet meer op dezelfde 
wijze. Standspolitiek als bindmiddel werd steeds meer verdrongen door een bo
venlokale oriëntatie. 

Deze diepgaande wijziging van het politiek bestel stond niet op zichzelf, maar 
maakte deel uit van omvangrijke veranderingen die het sociale en kerkelijke leven 
van Nederland in de jaren 1860 kenmerkten. Deze jaren zijn wel de inhoudelijke 
spil genoemd waar het leven tussen 1850 en 1880 om heen wentelde.1 Binnen de 
hervormde kerk verspreidde zich in de jaren 1860 het modernisme dat een sterke 
orthodoxe reactie opriep. Vanaf 1867 werd de mogelijkheid geopend dat niet-be-
deelde lidmaten indirect de kerkenraad konden kiezen. Dat leidde in verschillen
de gemeenten van de hervormde kerk tot een polarisering die ook op de politieke 
verhoudingen effect had.2 Tegelijk trad de katholieke kerk openlijker en zelfbe
wuster op. De groeiende en duidelijke klerikale aanwezigheid maakte voor veel 
protestanten deel uit van de ultramontaanse kwestie die in veel Europese landen 
tot toenemende spanningen leidde. Ook in Nederland werden de godsdienstige 
tegenstellingen scherper.' 

Door Van Tijn is een nogal direct verband gelegd tussen de groei van de liberale 
aanhang aan het eind van de jaren 1860 en de dan optredende economische groei. 
Deze economische groei bracht volgens hem toenemende kansen op sociale stij
ging voor de middengroepen waardoor er behoefte ontstond aan beter en goed-

1 Kossmann, De Lage Landen, I, 175, 257. 
2 Frans Groot, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, 
Naaldwijk 1850-1930 (Hilversum 1992) 66-70, 155-156. 
3 Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Leiden 1998) 1-3. 



1 Toenadering en verwijdering, 1858-1864 115 

koper staatsonderwijs. Door deze beweging te steunen verkreeg het liberalisme 
nieuwe aanhang.4 

Uit de roep om beter onderwijs verklaart Van Tijn de omvangrijke politieke ver
schuivingen die rond 1870 optraden.5 Hiermee rekt hij echter zijn stelling, die 
vooral gebaseerd is op Amsterdam, nogal op. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat 
in zo'n kort tijdsbestek overal in Nederland, van de grote steden tot de kleine dor
pen, van de grote boeren op de Heigronden tot de kleine op de zandgronden, een 
zodanige economische groei zou zijn opgetreden dat daardoor overal bijna tege
lijkertijd eenzelfde verschuiving in de politieke oriëntatie zou zijn veroorzaakt. 
De behoefte aan beter onderwijs als oorzaak van politieke veranderingen mag 
voor sommige grote steden als Amsterdam plausibel zijn, het is een onvoldoende 
verklaring voor de snelheid waarmee in heel Nederland de politieke verhoudingen 
zich wijzigden. De directe oorzaak van de ingrijpende verschuivingen moet veel
eer op het politieke vlak zelf gezocht worden. Een van de belangrijkste gebeurte
nissen in de periode 1866-1873 was de botsing tussen conservatieven en liberalen 
tijdens het kabinet-Van Zuyien-Heemskerk. 

1 Toenadering en verwijdering, 1858-1864 

Na de val van het kabinet-Van der Brugghen in 1858 stonden er geen omstreden 
kwesties meer op de politieke agenda. Met de armenwet van 1854 en de schoolwet 
van 1857 waren de belangrijkste angels uit het politiek debat getrokken. De gepo
lariseerde verhoudingen van de voorgaande jaren verdwenen en de grenzen tussen 
de stromingen vervaagden. Ook het ontslag dat Groen als kamerlid nam na de 
aanvaarding van de schoolwet droeg hier aan bij. Door het verlopen van de groot-
protestantse beweging zou het bestel van 1848 geen gevaar meer lopen. De mees
te conservatieven zouden in het vervolg loyaal aan de grondwet blijken te zijn. 

De kwestie die na 1858 de gemoederen het meest beroerde, was de aanleg van de 
spoorwegen. De principiële kant van deze kwestie betrof de wenselijkheid van een 
aanleg van staatswege. De meeste kamerleden hielden zich echter meer bezig met 
de vraag welke plaatsen het eerst op het spoorwegnet zouden worden aangesloten. 
Provinciale belangen waren daarbij doorslaggevend. Volgens Fruin kwam het 
provincialisme, dat volgens hem meestal van geringe betekenis was, juist bij open
bare werken sterk naar voren.6 Gecombineerd met het ontbreken van omstreden 
onderwerpen zorgde de aanleg van de spoorwegen voor het op de achtergrond ra
ken van principiële tegenstellingen. 

In de jaren rond 1860 kwam een zekere toenadering tot stand tussen liberalen, 
conservatieven en conservatief-liberalen. In het kabinet Rochussen-Van Bosse 
(1858-1860) streefde de liberaal Van Bosse naar een samenwerking van liberalen 

4 Th. van Tijn, 'Het sociale leven in Nederland 1844-1875', in: Th. van Tijn e.a. ed. Geschiedenis van het mo
derne Nederland, aldaar 45-46, 49; Van Tijn, 'The party structure', 575. 
5 Van Tijn, 'The party structure', 573-575. 
6 R. Frum, 'De quaestie der kiesdistricten' (1869), in: Idem, Verspreide geschriften, X ('s-Gravenhage 1905) 
315-348, aldaar 322. 
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en conservatieven. Hij wilde op termijn een samengaan van beide groepen be
werkstelligen.7 Dit opschuiven naar het politieke midden beperkte zich niet tot de 
regering. Ook in de Kamer waren nogal wat liberalen geneigd de politiek ge
mengde kabinetten uit deze jaren zo niet voluit te ondersteunen dan toch het 
voordeel van de twijfel te gunnen. 

Deze opstelling vond ook buiten de Kamer weerklank. Het Algemeen Handels
blad nam bij de algemene verkiezingen onder de aanbevolen kandidaten ook af
tredende kamerleden op die voorheen te vuur en te zwaard door de krant waren 
bestreden. Helemaal van harte gebeurde dit niet, maar de redactie wilde de tegen
stellingen niet op de spits drijven en was bereid voormalige tegenstanders de hand 
te reiken. Deze welwillendheid was niet alleen het gevolg van het ontbreken van 
omstreden kwesties. In de Kamer van 1860 ontbraken ook leden die kerkelijk of 
politiek sterk geprofileerde standpunten innamen. Reactionairen die naar het be
stel van vóór 1848 terug wilden, waren er nauwelijks evenmin als antirevolutio
nairen, ultramontanen of radicale liberalen. Degenen die misschien wel zo ge
noemd kunnen worden, hielden zich stil of waren niet bij machte een prominente 
rol te spelen. Wat de jaren rond 1860 vooral laten zien, is dat de politieke verhou
dingen vlottend waren. 

Eén vooraanstaand politicus had de toenadering en de vervaging van verschillen 
met weerzin gadegeslagen. Thorbecke had met nauwelijks verholen ergernis moe
ten constateren hoeveel liberale kamerleden het kabinet-Van Hall-Van Heemstra 
(1860-1861) in het zadel hadden gehouden. Voor hem belichaamde Van Halls op
treden beginselloos opportunisme.8 Dat na het aantreden van zijn tweede kabinet 
in februari 1862 de politieke tegenstellingen weer aanscherpten, zal Thorbecke 
niet hebben betreurd. 

Het hernieuwde optreden van Thorbecke als minister was blijkbaar het sein om 
toenadering voor polarisering in te ruilen. Het Algemeen Handelsblad liet ver
schillende conservatief-liberalen vallen die voorheen door deze krant waren aan
bevolen. De polarisering bleef echter voorlopig beperkt tot de kleine kring van 
politiek geïnteresseerden en toonaangevende kranten. Aan het merendeel van de 
kiezers gingen deze ontwikkelingen voorbij. De opkomsten en uitslagen van de 
verkiezingen getuigden immers niet van een toegenomen betrokkenheid. 

De terugkeer van Groen als kamerlid in 1862 na een vijfjarige periode van afwe
zigheid droeg ook bij tot het opnieuw op de kaart brengen van politieke tegen
stellingen. Groen probeerde opnieuw de onderwijskwestie op de politieke agenda 
te zetten, maar slaagde daar maar moeizaam in omdat de meeste kamerleden hier 
weinig van wilden weten. Niet alleen was de meerderheid ingenomen met de 
schoolwet van 1857, ook was er een zekere vrees voor agitatie rond het bijzonder 
onderwijs. 

Wat voorlopig binnen de Kamer onhaalbaar bleek, probeerde Groen daarbuiten 
te bereiken. In een reeks brochures, getiteld "Aan de kiezers", stelde hij in 1864 

7 De Vries, De ongekende Thorbecke, 94-95; J.C. Boogman, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1840-
1862', in: Th. van Tijn e.a. ed. Geschiedenis van het moderne Nederland 54-146, aldaar 141. 
8 De Vries, De ongekende Thorbecke; Boogman, 'De politieke ontwikkeling', 143-145. 
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herziening van de onderwijswet centraal. De kiezers moesten kandidaten om een 
rondborstige verklaring vragen alvorens hun keuze te bepalen. Het kwam Groen, 
zoals we eerder zagen, op het verwijt van Fruin te staan dat hij aanzette tot poli
tieke immoraliteit. De belangrijkste gebeurtenis van de verkiezingen in dat jaar 
was echter de bijval die Groen uit onverwachte hoek kreeg. De conservatieven 
waren bereid tot toenadering inzake het onderwijs. 

2 Conservatisme in de geschiedschrijving 

Het oordeel in de geschiedschrijving over het conservatisme uit de jaren 1860 is 
doorgaans negatief. Het zou zwak en besluiteloos, fantasieloos en gespeend van 
levenskracht zijn geweest.5 Het onvermogen om een ideologisch alternatief voor 
de liberale staat te ontwikkelen dat gebaseerd zou zijn op een nationale traditie, 
wordt als een van de belangrijkste oorzaken voor het ontbreken van een conser
vatieve politieke stroming gezien. In Nederland ontbrak een voor het conservatis
me elders vaak vruchtbaar feodaal-agrarisch verleden. Volgens de historicus H.W. 
von der Dunk kon het conservatisme daarom slechts teruggrijpen op een pseudo-
monarchaal orangisme of op de aristocratische regententraditie. Elk vormde een 
te smalle basis voor een levensvatbare politieke stroming vanwege het commer
cieel-stedelijke karakter van dat verleden.10 Ook E.H. Kossmann wijst op het spe
cifieke karakter van het Nederlandse verleden. Het ontbreken van royalisme, kle
rikalisme en feodalisme acht hij zeer belangrijk. Dat waren immers de tradities 
waaraan conservatieven doorgaans hun leuzen ontleenden." 

Het ontbreken van een nationale traditie die inspirerend kon werken, wordt zo 
als hinderpaal beschouwd voor het ontstaan van een conservatieve partij. Daarbij 
gaan deze auteurs er vanuit dat een dergelijke traditie in de historische werkelijk
heid geworteld moet zijn om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn.12 Of dat een 
juist uitgangspunt is, kan echter betwijfeld worden. Een traditie kan in de histori
sche werkelijkheid geworteld zijn, maar kan ook aangemeten worden. Verder kan 
een bepaalde groep of stroming proberen zich bepaalde elementen uit het natio
nale verleden toe te eigenen en tot een eigen traditie om te werken. Kortom, tradi
ties worden steeds opnieuw geproduceerd en aan de omstandigheden aangepast.13 

Belangrijker dan hun realiteitsgehalte is dan ook hun zeggingskracht. Dat een his
torisch gefundeerd alternatief voor de liberale staat voor de conservatieven voor
waarde was om succesvol binnen het politiek bestel van 1848 te kunnen opereren, 
kan daarom niet op voorhand onderschreven worden. De kenmerken van de con-

9 Stuurman, Wacht op onze daden, 363; H.W. von der Dunk, Conservatisme (Bussum 1976) 120-121; H.W. 
von der Dunk, 'Conservatisme in vooroorlogs Nederland', BMGN 90(1975) 15-37, aldaar 23; Kossmann, De 
Lage Landen, I, 228,237-238. 
10 Von der Dunk, 'Conservatisme', 19-20. 
11 Kossmann, De Lage Landen, I, 229. 
12 J.C. Boogman, 'Kanttekeningen bij het verschijnsel conservatisme, in het bijzonder in Nederland' (1975), 
in: L. Blok, e.a. ed. / . C. Boogman. Van spel en spelers ('s-Gravenhage 1982) 29-50, aldaar 35; Kossmann, De 
Lage Landen, I, 229; Von der Dunk, 'Conservatisme', 20-21. 
13 Willem Frijhoff, 'Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving', Trajecta 6(1997)99-118. 
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servatieve 'partij' die in de jaren 1860 aan het ontstaan was, bestonden juist uit ac
ceptatie van '1848', orangisme en monarchisme. 

Een andere oorzaak die regelmatig wordt aangevoerd om te verklaren waardoor 
een conservatieve partij niet goed van de grond kon komen, was de problematische 
verhouding met het protestantisme. Boogman noemt het gebrek aan verstandhou
ding tussen orthodox-christelijke en meer vrijzinnige conservatieven een hoofd
thema in de geschiedenis van het Nederlandse conservatisme.14 Siep Stuurman 
wijst ook op het godsdienstige aspect, maar betrekt er tevens de katholieken bij. 
Voor een brede conservatieve partij was het volgens hem noodzakelijk om naast de 
steun van de orthodox-protestanten die van de conservatieve katholieken te ver
werven. Dat was volgens Stuurman onmogelijk, omdat de katholieken elke aanval 
op het politiek bestel van 1848 als een aanval op zichzelf beschouwden.15 

Ten slotte zijn er nog de politieke en tactische redenen die de ondergang van het 
conservatisme mede kunnen verklaren. Volgens Stuurman had de schoolwet van 
1857 de ondergang van de groot-protestantse partij tot gevolg. De antirevolutio
nairen keerden zich namelijk van het conservatieve centrum af en daarmee verloor 
de groot-protestantse partij het merendeel van haar aanhang. Deze breuk mar
keert voor Stuurman het einde van de mogelijkheden voor het conservatisme. Wat 
in de jaren 1860 plaatsvond, zijn voor hem slechts stuiptrekkingen.16 

Kossmann noemt het een politieke fout dat de conservatieven zich schaarden 
achter de interpretatie van de motie-Keuchenius door het conservatieve kabinet-
Van Zuylen-Heemskerk. Het kabinet probeerde deze motie voor te stellen als een 
schending van het koninklijk prerogatief om zo op de monarchale gevoelens on
der de kiezers in te spelen. Dat was volgens Kossmann een dure vergissing want 
het electoraat toonde voor dit onderwerp geen belangstelling. De conservatieven 
hadden zich van een verkeerd thema bediend om zich te profileren.17 

Ook Boogman benadrukt de politieke fouten die door de conservatieven zou
den zijn begaan. Hij wijst vooral op de conservatieve bereidheid om antirevolu
tionairen en katholieken op onderwijsgebied tegemoet te komen. Toen in 1869 de 
onderwijskwestie bij de verkiezingen centraal kwam te staan, brak deze tege
moetkomende houding de conservatieven echter op. Bij hun achterban bestond 
namelijk te veel orthodoxo- en papofobie. De meeste conservatieve kiezers lieten 
de partij in de steek.18 

Het gevolg van de wijze waarop tot dusverre het conservatisme van de jaren 
1860 bijna elke relevantie is ontzegd, is een geringe belangstelling voor de op
komst en ondergang ervan. Dat is te betreuren, omdat de conservatieven door hun 
politieke manoeuvres belangrijke veranderingen in de Nederlandse politiek in 
gang hebben gezet. Op weliswaar geheel andere wijze dan zijzelf voor ogen had
den, zouden zij in deze jaren een hoofdrol spelen. 

14 Boogman, 'Kanttekeningen', 41; Von der Dunk, 'Conservatisme', 23. 
15 Stuurman, Verzuiling, 123-124. 
16 Ibidem. 
17 Kossmann, De Lage Landen, I, 235-238. 
18 Boogman, 'Kanttekeningen' 47. 
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3 Een conservatieve ideologie 

De overname in het begin van 1864 van het Dagblad van "Zuid-Holland en 's-Gra-
venbage door een groep conservatieven is een geschikte gebeurtenis om een be
schrijving van het conservatisme van de jaren 1860 mee te beginnen. Met deze 
overname en de samensmelting met het al bestaande conservatieve Nieuw Dag
blad van 's-Gravenbage kreeg de conservatieve richting namelijk de beschikking 
over een dagblad met een landelijke uitstraling." In de aanloop naar de algemene 
verkiezingen van 1864 werd in een serie van tien artikelen van de hand van Lion 
een kort programma ontvouwd. Samen met het in 1865 eveneens door Lion ge
schreven "Mijn staatkundig leven" vormen deze de belangrijkste bronnen voor de 
kennis van het conservatisme in de tweede helft van de jaren I860.20 

Lion wilde niet reactionair zijn of botte behoudzucht uitstralen. Hij wilde een 
hervormingsgezind conservatief zijn. Gestage ontwikkelingvan de staatsinstellin
gen was volgens hem noodzakelijk om het goede daarvan te behouden. Voortdu
rende verbetering werd door Lion de natuurwet van het conservatisme genoemd. 
Deze verbetering moest echter wel plaatsvinden in de geest van het bestaande. 
Aanpassing aan de tijdgeest was noodzakelijk, maar ze diende rekening te houden 
met het karakter en de oorsprong van de staatsinstellingen.2' Hang naar de 'ware 
vrijheid' en vooruitgang gepaard aan bedachtzaamheid zag Lion als kenmerk van 
de conservatief. Een naam die nationaler zou zijn dan liberaal, omdat hij beter 
aansloot bij het wezen van bedachtzame vooruitgang.22 

Het conservatisme van Lion keurde elk streven af om terug te keren naar het po
litieke bestel van vóór 1848. Lion onderschreef de fundamenten van de grondwet 
als de vrijheid van drukpers, scheiding van kerk en staat en rechtstreekse verkie
zingen.23 Dat was overigens geen indirect eerbetoon aan Thorbecke, want volgens 
Lion was de grondwetsherziening van 1848 dankzij de conservatieve kamermeer
derheid tot stand gekomen. De hervormingsgezinde conservatieven hadden inge
zien dat de staatsinstellingen aan de eisen van de tijd moesten worden aangepast 
om zo de grondslagen te kunnen behouden. De grondwet droeg daarom volgens 
Lion een conservatief stempel en het was de taak van de conservatieven deze te be
schermen en verder te ontwikkelen.24 

Uiteraard kon Lion niet om Thorbeckes politieke betekenis heen. Hij bracht 
echter een rigoureuze scheiding aan tussen de grondwetsherziening en het optre
den van het eerste kabinet-Thorbecke. Zo kon de invloed van Thorbecke op de 
grondwet worden geminimaliseerd, terwijl de organieke wetten die tijdens het ka
binet-Thorbecke werden aangenomen, zoals de gemeente- en de provinciewet, als 
voorbeelden van antinationale centralisatiezucht konden worden opgevoerd.25 

19 Lion, Mijn staatkundig leven, 76-80, 99-106, 125. 
20 Dagblad van Zuid-Holland, Artikelenreeks 'De Verkiezingen', 27-5-1864 t/m 7-6-1864. 
21 Lion, Mijn staatkundig leven, 186. 
22 Ibidem, 182. 
23 Ibidem, 184. 
24 Ibidem, 187-188. 
25 Ibidem, 201-203. 
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Juist die vermeende centralisatie moest het ontgelden want, aldus Lion: "Wij be
wegen ons gaarne vrij in onzen maatschappelijken kring, in onze gemeente, in ons 
gewest, houden van associatiën in allerlei vormen, en begeeren van elke Regering 
zoo weinig mogelijk bemoeizucht en inmenging in hetgeen onze eigen zaken aan
gaat."26 

Lion poogde het idee van de conservatieven als traditionele dragers van de vrij
heid ingang te doen vinden. De belangrijkste grondslag van de nationale instellin
gen was volgens hem namelijk de ware of aloude nationale vrijheid. Provinciale en 
gemeentelijke zelfstandigheid waren hier een wezenlijk onderdeel van.27 Een cru
ciaal onderdeel van de nationale instellingen vormde een door volksinvloed getemperd 
monarchaal gezag. Oranje regeerde volgens Lion niet alleen krachtens de grond
wet, maar ook krachtens de historie. Hij protesteerde hiermee naar eigen zeggen 
tegen de radicalen die de vaderlandse geschiedenis pas met de Bataafse omwente
ling van 1795 wilden laten beginnen. Oorsprong van en liefde voor de zelfstandig
heid en vrijheid lagen volgens hem in de Nederlandse opstand van de zestiende eeuw. 
In deze omwenteling waren ook de conservatieve beginselen geworteld.28 

Lion probeerde het conservatisme een traditie als drager van de vrijheid te geven 
en het een plaats binnen het politieke bestel te geven. Daartoe claimde hij de 
grondwetsherziening van 1848 voor de conservatieven en plaatste die in een his
torische lijn van tijdige en bedachtzame ontwikkeling. Of het een overtuigende 
poging was? Dat is moeilijk te beoordelen. De presentatie van de gebeurtenissen 
van 1848 als een tijdige hervorming door de machthebbers en niet als een breuk 
was zeker niet Lions vondst. Al binnen een jaar na de grondwetsherziening wer
den dergelijke opvattingen naar voren gebracht en zeker niet alleen door conser
vatieven.29 Het beeld dat de grondwet vooral aan de conservatieven te danken zou 
zijn geweest, heeft nooit veel aanhang verworven, maar daarvoor was het ook te 
veel verbonden aan de politieke lotgevallen van de conservatieven. Dit conserva
tisme zou tien jaar nadat Lion zijn visie op schrift stelde op sterven na dood zijn. 
Veel tijd om te beklijven hebben zijn opvattingen niet gekregen. 

4 Conservatieve politiek 

In zijn werk als hoofdredacteur van het Dagblad van Zuid-Holland besteedde 
Lion aandacht aan allerlei actuele vraagstukken. Daarbij ging het vooral om bin
nenlandse en koloniale aangelegenheden. Een onderwerp dat regelmatig terug
keerde, was de financiële huishouding van de gemeenten. Veel, vooral grotere, 
gemeenten verkregen een belangrijk deel van hun inkomsten door het heffen van 
accijnzen of door gemeentelijke opcenten op de rijksaccijnzen te heffen. Deze ge
meentelijke accijnzen waren veel liberalen een doorn in het oog. De uiteenlopende 
tarieven zorgden er namelijk voor dat aan de gemeentegrenzen de in- en uitvoer 

26 Dagblad van Zuid-Holland 7-5-1864. 
27 Ibidem; Lion, Mijn staatkundig leven, 216-217. 
28 Lion, Mijn staatkundig leven, 192,214-215. 
29 Stuurman, Wacht op onze daden, 258-259. 
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van de aan accijns onderhevige goederen gecontroleerd moest worden om belas
tingontduiking te voorkomen. Dit verhinderde een vlotte doorvoer van goederen 
waardoor de vrijheid van handel in het geding kwam. In 1865 besloot de Tweede 
Kamer daarom de meeste gemeentelijke accijnzen af te schaffen.30 

Voor Lion was de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen een schoolvoor
beeld van een op Franse leest geschoeide zucht tot centralisatie. Hij vond het een 
inbreuk op de gemeentelijke autonomie dat aan gemeentebesturen de mogelijk
heid werd ontnomen een eigen belastingbeleid te voeren. Een bezwaar waarin hij 
niet alleen stond. Hetzelfde euvel constateerde Lion bij de provinciale huishou
ding waar Gedeputeerde Staten steeds meer aan de banden van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken werden gelegd.31 

Behalve dat hij pal stond voor de gemeentelijke zelfstandigheid kwam Lion ook 
op tegen de dreiging van een belastingstelsel dat eenzijdig de lasten op de schou
ders van de vermogende burgers zou leggen. Met regelmaat keerde hij zich tegen 
voorstellen tot invoering van 'income-tax' en 'renteheffing'. Ook wilde hij de Ne
derlandse industrie door invoerrechten beschermen tegen buitenlandse concur
rentie.32 

Een ander thema waarop Lion zich richtte, was de verhouding tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs. Lion onderschreef zonder terughoudendheid de schei
ding van kerk en staat maar niet, zoals hij het noemde, de scheiding tussen gods
dienst en staat. Geen bevoorrechte kerk, maar wel bevordering van de godsdienst. 
Een belangrijk instrument daarbij was het onderwijs. De ondervinding had in
middels geleerd, zo schreef Lion in 1864, dat de schoolwet van 1857 tot verban
ning van de godsdienst uit het onderwijs had geleid. Christendom boven geloofs
verdeeldheid kon slechts tot ongeloof leiden. Dat de openbare school de gezindten 
bijeenbracht en zo de eensgezindheid van de natie en de verdraagzaamheid bevor
derde vond Lion een lovenswaardig aspect van de openbare school, maar dat 
mocht niet ten koste van de godsdienstige vorming gaan. Hij wilde daarom tege
moetkomen aan de bezwaren van de minderheden en riep de conservatieven op de 
belemmeringen voor het bijzonder onderwijs uit de weg te ruimen.33 Het was niet 
meer dan een blijk van goede wil "want over de manier waarop aan de bezwaren te
gemoet zou moeten worden gekomen, liet Lion zich niet uit. Toch was het een 
stap met belangrijke gevolgen. Nu de conservatieven afstand begonnen te nemen 
van de schoolwet zou de onderwijskwestie ongetwijfeld weer op de politieke 
agenda verschijnen. 

Op koloniaal terrein ontwikkelde zich in de jaren 1860 een duidelijke conserva
tieve opinie. De conservatieven wierpen zich op als de beschermers van de Javaan
se maatschappij tegen de dreigende particuliere exploitatie die het gevolg zou zijn 
van een afschaffing van het cultuurstelsel.34 Ook Lion bracht dit punt herhaaldelijk 

30 A.CJ. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland 1848-1893. De strijd om een modernisering van het stelsel 
(Haarlem 1967) 85-87. 
31 Dagblad van Zuid-Holland 7-5-1864; De Vrankrijker, Belastingen in Nederland, 85-86. 
32 Dagblad van Zuid-Holland 4-6-1864. 
33 Dagblad van Zuid-Holland 31-5-1864; Lion, Mijn staatkundig leven, 216. 
34 Kossmann, De Lage Landen, I, 235. 
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naar voren, maar hij benadrukte ook de positieve effecten die handhaving van het 
cultuurstelsel op het batig slot en daarmee op het Nederlandse belastingstelsel zou 
hebben. Het batig slot hield de inkomstenbelasting buiten de deur. Handhaving 
van het consignatiestelsel zou positieve effecten hebben op de binnenlandse nij
verheid en industrie, zoals de scheepsbouw en scheepvaart.35 Voor Lion stond de 
koloniale kwestie toch vooral in dienst van de binnenlandse politiek. 

Wat Lion en zijn medestanders rond 1865 voor ogen stond, was de vorming van 
een conservatieve partij die krachtig genoeg zou zijn om het liberale bewind ten 
val te kunnen brengen. Eerste vereiste was voldoende electorale aanhang. De 'na
tuurlijke' conservatieve kiezers waren te vinden bij groot-protestanten en conser-
vatief-liberalen. Veel groot-protestanten zal de nadruk op de monarchale beginselen 
hebben aangesproken, terwijl veel conservatief-liberalen vooral tegen de dreigen
de afschaffing van het cultuurstelsel gekant waren. 

De in 1866 opgerichte Delftse kiesvereniging 'Behoud en Vooruitgang' kan als 
voorbeeld dienen van het nieuwe conservatisme dat elementen uit het gedachte
goed van de groot-protestanten en de conservatief-liberalen probeerde te vereni
gen. Naast de naam die kernachtig Lions omschrijving van het conservatisme 
weergaf, werden als programmapunten genoemd: handhaving van het koninklijk 
gezag, zelfstandigheid van provincies en gemeenten, bevordering van het welzijn 
van de inheemse bevolking van Indië en het behoud van de Indische baten. Verder 
werd nog vrijheid van godsdienst en onderwijs genoemd. In het bestuur had naast 
een voormalig bestuurslid van de inmiddels ter ziele gegane groot-protestantse 
kiesvereniging 'Koning en Vaderland' ook een correspondent van het Dagblad 
van Zuid-Holland zitting.36 Deze bestuursleden personifieerden als het ware het 
samengaan van groot-protestanten en conservatief-liberalen. 

5 Op zoek naar bondgenoten 

Voormalige groot-protestanten en conservatief-liberalen vormden samen een on
voldoende electoraal draagvlak om in de verkiezingen een kamermeerderheid te 
kunnen behalen. Het was daarom noodzakelijk om bondgenoten te werven. Veel 
keuze was er daarbij niet. De enige groepen van meer dan marginale betekenis wa
ren antirevolutionairen en conservatieve katholieken, maar beide stromingen stel
den de conservatieven voor allerlei lastige problemen en dilemma's. 

Op electorale samenwerking met de katholieken leek nagenoeg geen uitzicht te 
bestaan. Voor liberaal georiënteerde katholieken was die vanzelfsprekend uit den 
boze, maar ook voor de meer conservatieve katholieken was toenadering geen 
aanlokkelijk vooruitzicht. Onder de conservatieven kwamen te veel 'Aprilman-
nen' voor; protestanten die zich in 1853 tegen het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie hadden gekeerd of in ieder geval van de Aprilbeweging gebruik hadden 
gemaakt om Thorbecke ten val te brengen. 

35 Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage 1-10-1861, 3-6-1862. 
36 Delftsche Courant 29-5-1866, 1-6-1866, 5-6-1866. Lijst van binnenlandse correspondenten van het Dag
blad van Zuid-Holland, ARA, AH, inv. nr. 9. 
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Niettemin bestond er vooral voor de meer conservatief en klerikaal georiënteer
de katholieken in 1865 aanleiding om zich op hun positie in de Nederlandse poli
tieke verhoudingen te bezinnen. De encycliek Quanta Cura en de Syllabus erro-
rum uit 1864 hadden immers onomwonden het liberalisme veroordeeld. De vraag 
was echter welke politieke consequenties uit deze pauselijke documenten moesten 
worden getrokken. Hoofdredacteur Smits van.De Tijd was aanvankelijk enigszins 
verlegen met de situatie. Begin 1865 schreef hij aan aartsbisschop J. Zwijsen dat hij 
vooral met het onderwijsgedeelte van encycliek en syllabus in zijn maag zat.37 

De consequenties lagen echter voor de hand en in de tweede helft van 1865 ver
schenen de eerste artikelen in De Tijd waarin op herziening van de schoolwet werd 
aangedrongen. Ook werd de verhouding van de katholieken ten opzichte van libe
ralen en conservatieven opnieuw onder de loep genomen38 Uiteindelijk mondde dit 
uit in het artikel van 25 mei 1866 waarin de kiezers werd geadviseerd om op die 
kandidaten te stemmen die door herziening van de schoolwet de staatsschool 
christelijk wilden maken en de vrije school een betere concurrentiepositie wilden 
verschaffen.3'' Het advies leek een electorale breuk met de liberalen in te luiden, 
maar Smits liet de beoordeling van de kandidaten aan de kiezers zelf over. In De 
Tijd werden geen kandidaten aanbevolen. Alleen voor het district Amsterdam, 
vestigingsplaats van de krant, werd een uitzondering gemaakt. Opmerkelijk ge
noeg werden hier de aftredende kamerleden G.C.J. van Reenen, M.H. Godefroi en 
J. Heemskerk Bzn. aanbevolen. Niet direct kandidaten van wie een herziening van 
de schoolwet verwacht mocht worden. Smits durfde blijkbaar nog geen praktische 
politieke consequenties uit de door hem zelf naar voren geschoven onderwijs-
kwestie te trekken. Toch was het voor veel tijdgenoten duidelijk dat de politieke 
verhoudingen in beweging waren gekomen. Groen speculeerde zelfs openlijk op 
een samengaan van katholieken en conservatieven.40 De aandacht van de conserva
tieven ging voorlopig echter vooral naar de antirevolutionairen uit. Per slot van re
kening stonden zij dichter bij elkaar dan conservatieven en katholieken, tussen wie 
de herinnering aan de Aprilbeweging een onoverbrugbare kloof leek te vormen. 

De verschillen tussen conservatieven en antirevolutionairen waren altijd al gering 
geweest. Veel antirevolutionaire kamerleden waren nauwelijks van hun conserva
tieve collega's te onderscheiden en de meesten waren ook dankzij conservatieve 
kiezers in de Kamer gekomen. In hun sympathie voor bijzonder onderwijs ston
den ze niet alleen. Ook in conservatieve kring, en vooral onder de meer ortho
doxen, waren er die waarde hechtten aan bijzonder onderwijs. 

Waren de antirevolutionaire kamerleden, voorzover ze zich nog met dat etiket 
wensten te tooien, rijp voor samenwerking met de conservatieven, Groen van 
Prinsterer probeerde bij de algemene verkiezingen van 1864 juist de verschillen 
naar voren te halen. Groens houding tegenover de conservatieven was altijd am
bivalent geweest. Periodes waarin hij zich tot hen voelde aangetrokken, werden 

37 J.C.P. van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie (Nijmegen 1965) 12-13. 
38 De Tijd 24-6-1865,13-9-1865. 
39 De Tijd 25-5-1866. 
40 G. Groen van Prinsterer, Parlementaire studiën en schetsen (3dln.; Den Haag 1865-1866) I (oktober 1865). 
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afgewisseld met periodes waarin hij afstand probeerde te bewaren. In 1864 zocht 
hij bewust en radicaal het isolement. Teleurstelling over de twee voorafgaande 
parlementaire jaren waarin hij conservatieve steun in de onderwijskwestie had 
moeten ontberen, had veel bijgedragen aan deze houding. 

In 1865 schreef Groen in een terugblik op 1864 dat hij zich er in dat jaar bewust 
van was geworden dat er in Nederland geen conservatieve partij met een eigen be
ginsel bestond. Conservatieven waren in zijn ogen gematigde liberalen of groot
protestanten, voor Groen gelijk aan vrijzinnige protestanten, en hun levensbegin
sel was Thorbeckofobie. De conservatieve partij was "het liberalisme in anti-thor-
beckiaanschen vorm."41 Groen erkende dat sommige conservatieven op concrete 
punten als godsdienstzin, soevereiniteit van het Huis van Oranje, zelfstandigheid 
van het koningschap en waardering van de nationale geschiedenis wel dicht bij de 
antirevolutionairen stonden, maar op het punt van beginselen stonden zij juist 
dichter bij de liberalen. Daarom was voor Groen in 1864 het hijsen van de eigen 
banier bij de verkiezingen belangrijker dan het weren van liberalen.42 

Het werd Groen echter niet makkelijk gemaakt. Net nu hij de banden met de 
conservatieven wilde doorsnijden, kwamen ze hem op het punt van het onderwijs 
tegemoet. Dat het Dagblad van Zuid-Holland afstand nam van het 'christendom 
boven geloofsverdeeldheid' en dat bovendien de vooraanstaande conservatief 
J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt het openbaar onderwijs godsdienstloos had 
genoemd, zag Groen als gunstige voortekenen.43 Deze ontwikkeling stemde hem 
zo hoopvol dat de isolementsgedachte naar de achtergrond verdween. Begin janu
ari 1866 speculeerde hij openlijk op de vorming van een nationaal ministerie dat 
als programma het herstel van het constitutioneel gezag der kroon, schoolwether
ziening en terughoudendheid bij koloniale hervormingen zou moeten hebben. 
Het aantreden van een dergelijk ministerie zou bovendien gepaard moeten gaan 
met een kamerontbinding.44 Groens waardering van de conservatieven werd 
steeds positiever. In april 1866 waren zij volgens hem geen gematigde liberalen 
meer, maar een deel van de opkomende 'antimoderne partij'.45 

Nadat eind april 1866 het Dagblad van Zuid-Holland de onderwijskwestie een 
centrale plaats had gegeven onder de politieke kwesties die een dringende behan
deling nodig hadden, liet Groen de nog resterende terughoudendheid varen en 
sprak hij zich voor samenwerking met de conservatieven uit. Allereerst zou de sa
menwerking gericht moeten zijn op de onderwijskwestie. Hij sloot echter niet uit 
dat de samenwerking van meer dan voorbijgaande aard zou zijn. Een antiradicale 
en antimoderne partij die zou rusten op conservatieve en christelij k-historische 
grondslag behoorde volgens hem in de toekomst tot de mogelijkheden.46 Intussen 
liet hij het initiatief aan de conservatieven, omdat zn als intermediair tussen chris-
telijk-historischen en katholieken zouden kunnen optreden.47 Tevens besloot 

41 G. Groen van Prinsterer, Aan de kiezers (20 dln. VGravenhage 1866) VI (14-6-1864), XIII (17-1-1865). 
42 Groen, Ibidem, 11(31-5-1864). 
43 Groen, Ibidem, II (31-5-1864), III (8-6-1864), IV (10-6-1864), XVIII (6-4-1865). 
44 Groen, Parlementaire studiën, I, 15-1-1866. 
45 Groen, Ibidem, 13-4-1866 
46 Groen, Ibidem, 19-4-1866, 28-4-1866. 
47 Groen, Ibidem, 5-5-1866. 
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Groen om bij de verkiezingen in juni 1866 af te zien van het stellen van eigen kan
didaten. Conservatieven en antirevolutionairen zouden elkaar al direct in de eer
ste ronde moeten steunen. Groen ging zelfs zo ver dat hij aftredende kamerleden 
als N.P.J. Kien, E. du Marchie van Voorthuysen, J. Dirks en J.J. Rochussen aanbe
val, kamerleden die bepaald niet verdacht konden worden van enige sympathie 
voor de antirevolutionairen.48 

Aan de vooravond van de algemene verkiezingen van 1866 leken de voortekenen 
voor een antiliberale coalitie gunstig. Groen van Prinsterer was, hoewel hij op het 
gebied van beginselen nog wel bedenkingen hield, de facto met de conservatieven 
gaan samenwerken. Voor veel van zijn sympathisanten, die toch al veel affiniteit 
met de conservatieven hadden, was dat het teken om elke terughoudendheid te la
ten varen. Conservatieve katholieken bleven wel afstand tot de conservatieven 
houden, maar het was voor veel tijdgenoten duidelijk dat een toenadering niet 
meer tot de onmogelijkheden behoorde. Het was de vraag of de antiliberale coali
tie ook aan het bewind zou kunnen komen. Een conservatief kabinet zou namelijk 
als verenigingspunt kunnen dienen en twijfelaars over de streep kunnen trekken. 
Liberale verdeeldheid zou de conservatieven de kans bieden hun ambities te ver
wezenlijken. In mei 1866 viel het kabinet-Fransen van de Putte waardoor de weg 
vrijkwam voor de formatie van het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk dat begin juni 
1866 aan het bewind kwam. 

6 Het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk 

Qua samenstelling was het kabinet een staalkaart van alle groepen en stromingen 
die van de antiliberale coalitie deel uit zouden moeten maken. Minister van Justi
tie was de katholiek E.J.H. Borret, een conservatief met goede contacten in het 
klerikale milieu. Met name hoofdredacteur Smits van De Tijd had veel vertrou
wen in hem. De antirevolutionairen waren vertegenwoordigd door de minister 
van Buitenlandse Zaken J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijvelt. Hij werd sinds het 
ontslag van Groen als kamerlid in 1865 als de parlementair leider van de antire
volutionairen beschouwd. Van de conservatieve ministers had de minister van 
Koloniën, P. Mijer, door zijn positieve uitlatingen over het bijzonder onderwijs 
in orthodoxe kringen enig aanzien, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken, 
J. Heemskerk Az., een conservatief-liberaal was. 

De benoeming van Heemskerk zette een domper op de verwachtingen die om
trent een herziening van de schoolwet werden gekoesterd. Heemskerk had een li
berale reputatie en was in 1860 ook als zodanig voor Amsterdam tot kamerlid ge
kozen. Al snel bewoog hij zich echter in conservatieve richting en in 1864 verloor 
hij zijn zetel aan een liberaal. Hij was een van de liberalen die van Thorbecke ver
vreemd waren geraakt. Als minister van Binnenlandse Zaken was Heemskerk de 

48 Groen, Ibidem, 26-5-1866, 29-5-1866, 2-6-1866, 7-6-1866; G.M. den Hartogh, Groen van Prinsterer en 
de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij (Kampen 
1933)5-6. 
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eerstverantwoordelijke voor het onderwijs. Hrj stond bekend als een overtuigd 
voorstander van de openbare school.49 

Al snel na zijn aantreden liet het kabinet weten dat grondwetsherziening terwil-
le van het bijzonder onderwijs uitgesloten zou zijn. Ook een herziening van de 
schoolwet zou voorlopig niet aan de orde zijn. Het kabinet had wel het voorne
men om te proberen de bestaande grieven weg te nemen door een meer rechtvaar
dige toepassing van de wet. Pas wanneer dat niet mogelijk zou blijken te zijn, zou 
het kabinet overwegen een voorstel tot wetswijziging in te dienen. 

Uiteraard was vooral Groen teleurgesteld. Dat het kabinet de koloniale kwestie 
prioriteit gaf boven de onderwij skwestie beschouwde hij als een voorteken van 
gedurig uitstel. Toen bovendien graaf Van Zuylen van Nijevelt openlijk verklaar
de dat hij niet tot de antirevolutionaire partij behoorde, nam de zaak een voor 
Groen pijnlijke wending. Hij immers had in het voorafgaande jaar de graaf als be-
ginselvast antirevolutionair bij zijn achterban aangeprezen. Dit alles was voor 
hem reden om al twee maanden na het aantreden van het kabinet zijn verwachtin
gen als illusies te bestempelen.30 

Naast Groen hadden ook andere antirevolutionairen en de conservatieve katho
lieken meer van het kabinet verwacht, maar bij hen beschikten de ministers over meer 
krediet. Hoofdredacteur Smits verhinderde bijvoorbeeld dat een medewerker kri
tische artikelen over het kabinet in De Tijd zou plaatsen. Hij hoopte op de invloed 
van de katholieke minister Borret en wilde het kabinet daarom tijd gunnen.51 

Dat het kabinet het bij veel orthodox-protestanten niet had verbruid, kwam uit 
verschillende omstandigheden voort. Voor veel sympathisanten van het bijzonder 
onderwijs was het haalbare belangrijker dan het beginsel. Tot het haalbare hoorde 
bijvoorbeeld een verbetering van de concurrentiepositie voor het bijzonder on
derwijs door de openbare scholen te verplichten schoolgeld te heffen en een ver
bod dat onderwijzers op openbare scholen ook kerkelijke ambten en bedieningen 
zouden bekleden. Als onhaalbaar werd Groens eis beoordeeld dat artikel 194 van 
de grondwet zo zou worden herzien dat het openbaar onderwijs niet langer regel 
zou zijn, maar aanvulling op het bijzonder onderwijs zou worden.52 Ook omstre
den was Groens verlangen om de schoolwet van 1857 zo te herzien, dat het open
baar onderwijs strikt neutraal zou zijn. De wet mocht volgens hem ouders niet iets 
voorspiegelen wat zij niet kon geven, namelijk positief-christelijk onderwijs.53 

Veel orthodoxen vonden dit te ver gaan. Hiermee zou namelijk de mogelijkheid 
worden weggenomen dat het openbaar onderwijs ooit nog positief-christelijk zou 
kunnen worden. Verder zouden openbare scholen waar nog wel positief-christe
lijk onderwijs werd gegeven, zoals in godsdienstig homogene streken als de Velu-
we, gedwongen kunnen worden hiermee te stoppen. 

49 Huizinga, Heemskerk, 28, 31, 43. Heemskerk werd in 1860 door het Algemeen Handelsblad aanbevolen. 
In 1864 werd hij door het Dagblad van Zuid-Holland aanbevolen. 
50 Groen, Parlementaire studiën, II, 18-6-1866,27-6-1866,13-7-1866,23-7-1866. 
51 De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 17. 
52 Zie bijvoorbeeld: G. Groen van Prinsterer, Aan mijne vrienden. Waarom ik niet in de Kamer bleef ('s-
Gravenhage 1865). Hieruit blijkt dat Groen zich ervan bewust was dat hij in de ogen van veel vrienden het on
haalbare najaagde. 
53 Bijvoorbeeld: Groen, Aan de kiezers (1866), I (23-5-1864). 
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7 Twee kamerontbindingen 

De heikele onderwijskwestie zou echter voorlopig naar de achtergrond verdwij
nen. Met het aannemen door de Tweede Kamer van de motie-Keuchenius in sep
tember 1866 kwam namelijk de positie van de koning in het middelpunt van de be
langstelling te staan. Deze motie, waarin de gang van zaken rond de benoeming van 
minister Mijer tot gouverneur-generaal van Indië werd afgekeurd, werd door het 
kabinet als een inbreuk op de koninklijke prerogatieven voorgesteld. De Tweede 
Kamer werd ontbonden en de liberale meerderheid, die ervoor gezorgd had dat de 
motie was aangenomen, werd ervan beschuldigd koning en kabinet het regeren on
mogelijk te maken.54 

Met de ontbinding was een oude wens van Lion in vervulling gegaan. Kamer
ontbinding zou de ware meerderheid onder het electoraat openbaren. De positie 
van de koning versus de (liberale) parlementaire almacht bood meer hoop op een 
gunstige uitslag dan de onderwij skwestie. Immers, ondanks alle goede wil die de 
conservatieven ten opzichte van het onderwijs hadden getoond, zou nog maar 
moeten blijken of de partijen van de antiliberale coalitie het ooit over het onderwijs 
eens zouden kunnen worden. Over het koningschap bestond echter geen ver
deeldheid. Bovendien was het een uitgelezen kans om op de monarchale gevoelens 
onder de kiezers in te spelen. Met de bekende koninklijke proclamatie, die op ini
tiatiefvan het kabinet aan alle kiezers werd opgestuurd, werden twee vliegen in een 
klap geslagen. In het rood-wit-blauw omrande manifest werd het kabinet op indi
recte maar suggestieve wijze ondersteund terwijl tegelijk op een hoge opkomst 
werd aangedrongen.55 Volgens Lion een voorwaarde om de ware gevoelens van de 
kiezers te leren kennen. De opzet had succes. De liberalen verloren verschillende 
zetels, maar waar de meerderheid zou liggen was vooralsnog onduidelijk. 

De onderwijskwestie bleef ook na de verkiezingen op de achtergrond. Onder 
conservatieve katholieken ontstond hierover enige ongerustheid. Zij vreesden dat 
het kabinet niets zou ondernemen. Vooral toen begin november 1867 minister 
Borret overleed, nam die vrees toe. De bereidheid het kabinet te blijven steunen 
begon af te nemen, maar een hernieuwde botsing tussen kabinet en Kamer open
de onverwacht nieuwe perspectieven voor de katholieke verlangens. 

Enkele weken na het overlijden van Borret verwierp de Kamer de begroting van 
Buitenlandse Zaken wegens het beleid van minister Van Zuylen in de Luxem
burgse kwestie. Dit leidde tot een nieuwe kamerontbinding. Met het oog op ka
tholieke steun tijdens de verkiezingen was het noodzakelijk dat er snel een opvol
ger voor Borret gevonden zou worden. Dat ging echter niet voorspoedig, zodat 
Van Zuylen besloot om contact op te nemen met de invloedrijke adviseur van 
aartsbisschop Zwijsen, J.B. van Son. Van Son wilde wel meewerken, maar alleen 
na de belofte dat het kabinet de onderwijskwestie zou aanpakken. Een belofte die 
Van Zuylen zonder merkbare aarzeling deed. Hierdoor raakten de conservatieve 
katholieken meer dan voorheen aan het kabinet gebonden. Via Van Son waren ook 

54 Huizinga, Heemskerk, 74-79. 
55 Ibidem, 78. 
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andere vooraanstaande katholieken in de zaak betrokken zoals aartsbisschop 
Zwijsen, bisschop G.P. Wilmer van Haarlem en hoofdredacteur Smits. Begin ja
nuari 1868 zou Smits zelfs minister Heemskerk bezoeken om zijn wensen inzake 
een wetsvoorstel tot herziening van de schoolwet te bespreken.56 

Door de medewerking van de conservatieve katholieken waren de vooruitzich
ten voor de komende verkiezingen veel gunstiger geworden. Immers, om een wets
voorstel ter herziening van de schoolwet door de Kamer te loodsen, moest het ka
binet wel op een meerderheid kunnen rekenen. De conservatieve katholieken 
zouden dus tijdens de verkiezingen meer dan voorheen als pleitbezorgers van het 
kabinet moeten optreden. 

Ook aan de relaties met de antirevolutionairen was door het kabinet aandacht 
besteed. De vooraanstaande antirevolutionair C.T. graaf van Lynden van Sanden-
burg was als minister van hervormde eredienst opgenomen nadat ook aan hem 
was beloofd dat in de komende zitting een voorstel tot herziening van de school
wet zou worden ingediend. Deze belofte leidde tot een verder isolement van 
Groen, die zich tegen het kabinet bleef verzetten. Groens invloed op de verkie
zingen was hiermee door het kabinet zo ver mogelijk teruggedrongen. 

De uitslag van de verkiezingen bracht weinig wijziging in de samenstelling van 
de Kamer. Opnieuw waren de verhoudingen tamelijk ongewis en besloot het ka
binet aan te blijven. Lang zou het echter niet duren. In maart 1868 werd de motie-
Blussé aangenomen waarin werd gesteld dat het landsbelang de vorige ontbinding 
niet had gevorderd. In april werd de begroting van Buitenlandse Zaken opnieuw 
verworpen waarna het kabinet zou aftreden. Enkele dagen daarvoor had Heems
kerk de voorstellen tot wijziging van de onderwijswet aangeboden, maar deze 
zouden niet meer in behandeling worden genomen. Het nieuwe liberale kabinet-
Van Bosse-Fock trok ze in. 

8 Polarisering 

De periode waarin het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk aan het bewind was, liet 
een ongekende verscherping van de politieke verhoudingen in Nederland zien. 
Zowel binnen als buiten de Kamer werden de scheidslijnen duidelijk getrokken en 
kreeg de strijd een fel karakter. 

Partij- en fractievorming mochten in de Kamer nog taboe zijn, uit het stemge
drag van de kamerleden blijkt niet alleen dat de meesten consequent voor of tegen 
het kabinet stemden, maar ook dat hun stemgedrag meestal in overeenstemming 
was met de vlag waaronder ze tijdens de verkiezingen gekozen waren. In de on
derstaande tabel is aangegeven hoe de kamerleden bij de vier belangrijkste stem
mingen tijdens de regeerperiode van het kabinet hebben gestemd. De vier stem
mingen zijn die over de motie-Keuchenius in september 1866 waarna de Kamer 
ontbonden werd, die waarbij de begroting van Buitenlandse Zaken in november 
1867 werd verworpen waarna de Kamer voor de tweede maal ontbonden werd, de 

56 De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 18-20. 
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stemming over de motie-Blussé in maart 1868 en die waarin de begroting van Bui
tenlandse Zaken in april opnieuw werd verworpen. 

Niet alle kamerleden namen aan de vier stemmingen deel. Sommige kamerleden 
waren afwezig of onttrokken zich aan de stemming. Andere kamerleden namen 
slechts aan één stemming deel omdat ze daarna tijdens de verkiezingen hun zetel 
zouden verliezen. Hierdoor zijn er nogal wat kamerleden die aan slechts twee of 
drie stemmingen hebben deelgenomen. In kolom 1 van de tabel staat het aantal ka
merleden dat aan twee, drie of vier stemmingen heeft deelgenomen. In kolom 2 
het aantal dat consequent vóór of tegen het kabinet stemde en in kolom drie het 
aantal dat afwisselend vóór of tegen het kabinet stemde. 

Tabel 6.1 Stemgedrag kamerleden 1866-1868 

1 
Totaal 

2 stemmingen 23 
3 stemmingen 22 
4 stemmingen 38 

Het stemgedrag van de kamerleden laat er weinig twijfel over bestaan dat de Ka
mer onder het conservatieve kabinet langs partijlijnen was verdeeld. Slechts vier 
van de 83 kamerleden die aan twee of meer stemmingen deelnamen, stemden niet 
consequent vóór of tegen het kabinet. Een van hen was de antirevolutionair 
Keuchenius die met zijn motie tegen het kabinet stelling nam, maar in 1867 wel 
voor de begroting van Buitenlandse Zaken stemde. De drie anderen waren het 
Nijmeegse kamerlid C.J.M. Heydenrijck, het Eindhovense kamerlid J.B. Bots en 
het Roermondse kamerlid P.L. de Lom de Berg. Niet toevallig alle drie afkomstig 
uit vrijwel homogeen katholieke kiesdistricten. Zoals we eerder zagen, domineer
de in deze districten standspolitiek. Politieke of godsdienstige verschillen hadden 
daar meestal weinig betekenis. Pas in deze jaren zou de polarisering van de poli
tieke verhoudingen in de katholieke kiesdistricten op gang komen. 

Hetzelfde beeld rijst op uit een vergelijking tussen het stemgedrag van de ka
merleden en het vaandel waaronder ze werden gekozen. De meeste kamerleden 
die bij de algemene verkiezingen in 1864 of 1866 door het Dagblad van Zuid-Hol
land waren aanbevolen, stemden tegen de motie-Keuchenius en de meeste kamer
leden die door het Algemeen Handelsblad waren aanbevolen voor. Vergelijkingen 
tussen de aanbevelingen bij de verkiezingen na de twee kamerontbindingen en het 
daarop volgende stemgedrag in de Kamer leveren hetzelfde beeld op." 

57 Bij de verwerping van de begroting van Buitenlandse Zaken in november 1867 stemden acht kamerleden 
niet overeenkomstig hun aanbeveling. Hiervan waren er echter vijf door beide zijden aanbevolen, zodat er 
slechts drie werkelijk in tegenspraak met hun aanbeveling stemden. Dat waren het Zwolse kamerlid Stieltjes, 
het Eindhovense kamerlid Bots en het Roermondse kamerlid De Lom de Berg. Stieltjes, hoewel liberaal, was 
gebrouilleerd met de liberalen. Daarom ontfermde het Dagblad van Zuid-Holland zich over hem en werd hij 
als conservatief gekozen. 

Bij de stemmingen over de motie-Blussé en de hernieuwde verwerping van de begroting van Buitenlandse 
Zaken in het voorjaar van 1868 waren er slechts twee kamerleden die niet overeenkomstig hun aanbeveling 
stemden. Dat waren het Nijmeegse kamerlid Heijdenrijck en opnieuw Bots. 



130 VI Conservatieve partijvorming 

Ook de kamerleden hadden bij de verkiezingen het oog vooral op de partijstrijd 
gericht. Na de herstemmingen van de verkiezingen in 1868 schreef de coördinator 
van de liberale verkiezingsactiviteiten, De Roo van Alderwerelt, aan Thorbecke 
dat de stand 37-37 was. In Haarlem zou het laatste kamerlid worden gekozen. De 
Roo wees Thorbecke op het belang van deze verkiezing wanneer het in de Kamer 
op stemmen aan zou komen. Hij dacht duidelijk meer aan partijgangers dan aan 
onafhankelijke kamerleden die pas na een debat met de regering hun mening zou
den opmaken.58 

De polarisering binnen en buiten de Kamer was sterk verweven, maar werd in 
verschillende bewoordingen geformuleerd. In de Kamer werden de tegenstellin
gen omschreven in termen als conservatief versus liberaal of monarchaal versus re
publikein, afhankelijk van het eigen standpunt. Het waren termen met een poli
tieke strekking. In districten waar de strijd hevig was, zoals in het district Almelo 
(zie hoofdstuk 3), werd een beroep gedaan op de godsdienstige en monarchale 
emoties en loyaliteiten van de kiezers. De polarisatie nam op verschillende niveaus 
verschillende gedaanten aan. In de Kamer werden de partijverhoudingen wel 
scherper, maar bleef het debat doorgaans de beschaafde en juridische toon houden 
die juist het kenmerk was van de liberale politieke stijl. Het beroep dat door libe
ralen en conservatieven op de emoties en loyaliteitsgevoelens van de kiezers werd 
gedaan week hier opmerkelijk van af. 

Een van de redenen waarom conservatieven en liberalen in hun onderlinge strijd 
aan emoties appelleerden, was misschien wel dat zij in politieke stijl en opvattin
gen zoveel op elkaar leken. Eerder zagen we, dat hun opvattingen over de aard van 
politiek, het vereenzelvigen van zichzelf met het algemeen belang en het afschil
deren van anderen als facties sterk overeenstemden. Waarschijnlijk was een deel 
van deze overeenkomsten terug te voeren op dezelfde juridische vorming van 
conservatieven en liberalen.5' Bovendien waren nogal wat vooraanstaande conser
vatieven voormalige liberalen, wat hun overeenkomsten in stijl ook verklaart. De 
conservatieve wijze van politiek bedrijven week niet wezenlijk af van de liberale. 
Ook de conservatieven stonden voor openbaarheid en debat.60 

9 Conservatieve ondergang, 1868-1875 

Na de val van het conservatieve kabinet trad geen periode van politieke luwte op. 
Het liberale kabinet-Van Bosse-Fock streefde geen verzoening na zoals Van Hall 
na de Aprilbeweging had gedaan. Integendeel, het liberale kabinet zette de hakken 
in het zand. Heemskerks wetsvoorstellen tot herziening van de schoolwet werden 
ingetrokken en het kabinet verklaarde dat van hem geen herziening verwacht kon 
worden. 

58 Brief 7-2-1868 J.K.H, de Roo aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 83. 
59 Veel conservatieven waren, overigens net als de liberalen, juridisch geschoold: Van den Berg, De toegang 
tot het Binnenhof, 77, 116-127. 
60 Anders: De Haan en Te Velde, 'Vormen van politiek', 169-170, 173-174, die suggereren dat de conserva
tieve en liberale stijl sterk afweken. 
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In plaats van onderwijsagitatie uit de weg te gaan, gingen de liberalen de open
bare school welbewust bij de verkiezingen inzetten. De gemengde openbare 
school als het symbool van de eensgezinde natie en de liberalen als de hoeders 
daarvan bleek een machtig electoraal wapen. In 1869 behaalden de liberalen zo een 
grote overwinning. Ook de oude Thorbecke, die zich meestal negatief had uitge
laten over het inspelen op de gevoelens van de kiezers, keek tevreden terug op 
deze verkiezingen. "Men heeft niet ieder jaar eene zóó gelukkige leus, als de open
bare burgerlijke school, bij de hand", schreef hij aan C.T. Stork.61 Hierin zou 
Thorbecke zich echter vergissen. Tot in de jaren 1880 zou de onderwijskwestie de 
liberalen aan een meerderheid in de Kamer helpen. 

Dat het onderwijs op het politieke strijdtoneel een centrale rol speelde, is niet bij
zonder opmerkelijk. Aan het onderwijs werd een grote invloed toegekend op de 
geestelijke vorming van het toekomstige geslacht. Wie de jeugd onderwees, bepaalde 
voor een belangrijk deel de toekomst van de natie. In de ogen van veel protestant
se Nederlanders was de gemengde openbare school een belangrijk instrument om 
de natie bijeen te houden. Deze dimensie van het onderwijs zou de conservatieven 
na de val van het kabinet de nekslag bezorgen, omdat de conservatieve zaak ver
strikt raakte met de ultramontaanse kwestie. 

De ultramontaanse kwestie is wel omschreven als de toegespitste tegenstelling 
tussen ultramontaans katholicisme en (liberaal) modernisme.62 In religieus ge
mengde landen leidde die tweespalt tot een verdere verwijdering tussen katholie
ken en protestanten. Het vermeende conflict tussen loyaliteit aan het vaderland en 
loyaliteit aan de paus gaf protestanten aanleiding om katholieken een gebrek aan 
vaderlandsliefde te verwijten. 

In Nederland kwam de ultramontaanse kwestie vooral na de publicatie van het 
onderwijsmandement in juli 1868 tot ontwikkeling. In dit mandement sprak het 
episcopaat over het openbaar onderwijs als een droevige noodzakelijkheid. Voor 
veel protestanten was dit een openlijke aanval op de eenheid van de natie. Het 
mandement was bovendien een ondubbelzinnig openbaar optreden van een epis
copaat dat voor veel protestanten tot dan toe tamelijk onzichtbaar was geweest. 

De liberalen begrepen al snel de politieke mogelijkheden van de ontwikkelingen 
onder de katholieken. Het was een gunstige gelegenheid om de conservatieven als 
handlangers van Rome en zodoende als antinationalen af te schilderen. Veel con
servatieven moesten met lede ogen toekijken hoe hun protestantse achterban naar 
de liberalen en antirevolutionairen wegstroomde. Het Utrechtse kamerlid Du 
Marchie van Voorthuysen waarschuwde Heemskerk reeds aan het einde van 1867 
voor de gevaarlijke kanten van de onderwijskwestie wanneer die in het centrum 
van de belangstelling zou komen te staan.63 Later zou hij zelf een van degenen zijn 
die het conservatisme vaarwel zei. In 1869 was hij nog als conservatief herkozen, 
maar in 1873 zou hij als liberaal zijn zetel verliezen. Ook het Zwolse kamerlid A. 

61 Thorbecke aan C.T. Stork 11-6-1869, in: C.W. de Vries ed. 'Brieven geschreven door mr. J.R. Thorbecke 
aan C.T. Stork', Themis 93(1932) 389-420, aldaar 419. Uitlatingen van dezelfde strekking in: brief 22-6-1869 
Thorbecke aan H.I. van Heek ARA, AT, inv. nr. 84. 
62 De Coninck, Een les uit Pruisen, 1. 
63 Brieven 18-12-1867 en 9-1-1868 E. de Marchie van Voorthuysen aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 5. 
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van Naamen van Eemnes ging deze weg. In 1868 nog conservatief, werd hij in 
1871 als liberaal herkozen. 

Geruchtmakend was de brochure van graaf Van Zuylen van Nijevelt uit 1875, 
waarin hij openlijk met de katholieken brak. Van Zuylen, die als een van de grond
leggers van de electorale samenwerking van conservatieven en katholieken mag 
gelden, riep de conservatieven op om zich bij de liberalen aan te sluiten om zo het 
ultramontanisme te bestrijden. De ultramontanen behartigden volgens hem in de 
eerste plaats het belang van de kerk en pas daarna dat van het vaderland.64 

Een van de meest opvallende aspecten van de conservatieve ondergang was de 
felheid waarmee de liberalen die nastreefden. Het Algemeen Handelsblad ging 
hierin zelfs zo ver dat bij de herstemmingen in de districten Gouda en Gorinchem 
in 1873 de antirevolutionaire kandidaten werden aanbevolen boven de aftredende 
conservatieve kamerleden.65 De conservatieven werden blijkbaar als bedreigender 
ervaren dan de antirevolutionairen. Liever een verklaard tegenstander als Kuyper 
in de Kamer dan een conservatief. Het was een uiting van de veranderde opvattin
gen waarin het trekken van duidelijke scheidslijnen belangrijker werd geacht dan 
het zoeken naar de grootste gemene deler. 

De conservatieve ondergang vertoont veel gelijkenis met de Aprilbeweging. Wa
ren in 1853 de groot-protestanten en conservatief-liberalen de aanklagers en de li
beralen de aangeklaagden, nu waren de rollen omgekeerd. In beide gevallen vorm
de een goede verstandhouding met de katholieken aanleiding voor zware klappen. 
Aanvankelijk leek de samenwerking met de katholieken de conservatieven geen 
windeieren op te leveren, maar na het onderwijsmandement raakten zij verstrikt 
in de ultramontaanse kwestie. In maart 1869 constateerde het conservatieve Delft -
se kamerlid Van Kuyk in een brief aan Heemskerk: "12 jaar geleden hadden wij 
bijna al de Catholijken 2/5 der bevolking tegen ons en wij hadden in de kamer bij
na dezelfde kracht en nu zijn wij met hulp der Cath. nog in de minderheid."66 Wat 
rond 1875 nog resteerde van het conservatisme was niet meer dan een façade van 
protestantse kamerleden waarachter een katholiek electoraat schuilging. 

Een van de belangrijkste gevolgen van de heftige wijze waarop liberalen en con
servatieven elkaar rond 1870 in de haren vlogen, was dat ze min of meer hun eigen 
politiek bestel opbliezen. Door tijdens verkiezingen zo nadrukkelijk een beroep 
te doen op emoties, maakten ze de weg vrij voor nieuwe politieke stromingen als 
de antirevolutionairen. In hoeverre die nieuwe politieke stijl een voorwaarde was 
voor deze politieke stromingen om een meer dan marginaal bestaan te leiden, 
wordt in het laatste hoofdstuk behandeld. 

64 J.P.J.A. graaf Van Zuylen van Nyevelt, De staatkundige partijen in de 2de kamer der Staten-Generaal 
(Utrecht 1875). 
65 Algemeen Handelsblad 2\-6-l$7i. 
66 Brief 22-3-1869 J. van Kuyk aan Heemskerk, ARA, AH, inv. nr. 4. 


