
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer
1848-1887

de Jong, R.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jong, R. (1999). Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede
Kamer 1848-1887. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-standspolitiek-naar-partijloyaliteit-verkiezingen-voor-de-tweede-kamer-18481887(4f42c138-5d48-412a-b97d-5edc5f2013ce).html


VIII Besluit 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn niet gemakkelijk onder één noemer 
te brengen. Het districtenstelsel in combinatie met de geografische spreiding van 
de gezindten maakt dat een poging om voor heel Nederland geldige uitspraken te 
doen over de verkiezingen of over het verloop van de opkomst bijna altijd tot on
aanvaardbare vertekeningen leidt. Zo stond naast het overweldigende belang van 
standspolitiek in de katholieke districten het opmerkelijke identiteitsbesef van de 
Noord-Nederlandse katholieke kiesgerechtigden. Bij de antirevolutionairen is te 
constateren dat veel kamerleden zich soms beter thuisvoelden bij de conservatie
ven dan bij hun eigen voorman. Tegelijkertijd gaven veel kiezers al vanaf de in
voering van het direct kiesrecht regelmatig blijk van meer loyaliteit aan Groen 
dan hun afgevaardigden. Met generalisaties moet dus terughoudend worden om
gegaan. 

Veel kiesgerechtigden behoorden weliswaar niet tot de meest aanzienlijken, 
maar een dwarsdoorsnede van de bevolking vormden ze ook niet. Bij het invullen 
van het stembiljet oversteeg de oriëntatie van veel kiezers al snel de gemeente
grenzen. Dat was vooral het geval in streken met een grote mate van religieuze he
terogeniteit. Vooral nadat godsdienstige onderwerpen, zoals de ultramontaanse 
kwestie, ook door 'Den Haag' op de agenda waren geplaatst, oriënteerden de 
meeste kiezers in gemengde districten zich op de nationale, veelal godsdienstige, 
tegenstellingen. Ook de toenemende concentratie van de electorale strijd in een 
beperkt aantal districten wijst hierop. 

In de godsdienstig homogene, veelal katholieke, districten was de oriëntatie van 
de kiezers meer op de directe omgeving gericht. Hier bleek ook hoe weinig bete
kenis politieke termen als conservatief en liberaal hadden wanneer ze niet met 
godsdienstige tegenstellingen samenvielen. De electorale strijd tussen conservatie
ve en liberale katholieken rond 1870 was een intermezzo. Na de nederlaag van de 
laatsten keerde de rust weer terug en oriënteerden de meeste kiezers zich weer op 
lokale en regionale onderwerpen. 

Maar zelfs bij deze homogeen katholieke districten mogen we ons niet laten ver
leiden tot de stelling dat de nationale tegenstellingen nauwelijks effect zouden 
hebben gehad op het regionale politiek leven. Dat was namelijk duidelijk meer 
geïntegreerd in de nationale politiek. Vooral in Limburg was dat opvallend. De 
overgang van een provincialistische beweging naar een klerikale beweging zorgde 
ervoor, dat de politieke tegenstellingen in het hertogdom meer aansloten bij de 
landelijke. Ongetwijfeld had dat ook invloed op de oriëntatie van veel kiesgerech
tigden. 
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Conservatieven en liberalen hadden opmerkelijk overeenkomstige opvattingen 
over de aard van representatie en het algemeen belang. Een kandidaat moest onaf
hankelijk van de kiezers zijn en door zijn persoonlijke kwaliteiten het algemeen 
belang behartigen. Deze kwaliteiten waren belangrijker dan de vraag tot welke 
partij men behoorde. Ze behelsden onder andere onafhankelijkheid, aanzien en 
vertrouwen. De meest geschikte personen voor een lidmaatschap van de Kamer 
zouden volgens conservatieven en liberalen dan ook vooral in de hogere standen 
te vinden zijn. 

Dergelijke opvattingen weerspiegelden het belang van standspolitiek. Een kan
didaat werd gekozen wegens het vertrouwen dat hij genoot. Hij zorgde ervoor dat 
alle belangen in zijn district in gelijke mate aan bod konden komen en verbond 
zich niet aan een partij of een deelbelang. Een vertrouwenspositie kon alleen ge
loofwaardig zijn wanneer de lokale of regionale gemeenschap eensgezindheid uit
straalde. Achter de façade mocht verdeeldheid bestaan, zolang die zich maar niet 
openlijk manifesteerde. 

Opmerkelijk genoeg waren het de hoeders van standspolitiek die zelf de funda
menten van het politiek bestel ondermijnden. Tijdens de botsing tussen conserva
tieven en liberalen aan het einde van de jaren 1860 werd onbewimpeld ingespeeld 
op gevoelens van loyaliteit en op vijandbeelden. Deze benadering had belangrijke 
gevolgen voor de positie van kamerleden en kandidaten. Een kamerlid dat een 
middenpositie innam, werd oorspronkelijk gewaardeerd als onafhankelijk per
soon, maar nu werd hij als windhaan weggehoond. Alleen als partijman kon een 
kandidaat nog kans op verkiezing maken. 

Deze ondermijning van het oude bestel door de gevestigde politieke stromingen 
zelf maakte de weg vrij voor nieuwe stromingen. Zij konden voor zichzelf ruimte 
creëren door ook een beroep te doen op emoties en loyaliteiten. Van de kiezer 
werd nu verwacht dat hij onvoorwaardelijk partij koos en zich tot een bepaalde 
groep rekende. Vooral voor de ARP was deze politieke stijl behulpzaam bij het 
vormen van een achterban met een sterk identiteitsbesef. 

Toch was de reikwijdte van de nieuwe politieke stijl gelimiteerd. Waar al een 
sterk identiteitsbesef bestond, was het belang beperkt. Zelf bij de antirevolutio
nairen bleven de oude vormen van politiek een belangrijk middel om stemmen te 
werven. Vooral in omstreden districten was de nieuwe stijl zeer nuttig om de kie
zers meer permanent te binden en de twijfelaars over de streep te trekken. 

In de jaren 1850 en 1860 overheerste bij de politieke elites op nationaal en lokaal 
niveau de tegenstelling conservatief versus liberaal, maar voor het merendeel van 
de kiezers was de tegenstelling tussen katholiek en protestant belangrijker. Na 
1870 trad steeds meer de tegenstelling tussen confessioneel en liberaal naar voren. 
Tijdens verkiezingen werd de antithese steeds zichtbaarder, maar daarmee waren 
de oudere tegenstellingen nog niet de wereld uit. Binnen alle stromingen bestond 
een behoudende en vooruitstrevende vleugel. Ook waren binnen alle stromingen 
aanhangers van de nieuwe vormen en aanhangers van de oude vormen van politiek 
te vinden. Pas na de scheuring van de ARP in 1894 en het uiteenvallen van de libe
ralen in het begin van de twintigste eeuw zou dat veranderen. Met name bij de vrij-
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antirevolutionairen en de vrij-liberalen werden de oude opvattingen over de onaf
hankelijkheid van het kamerlid en standspolitiek in ere gehouden. Deze twee par
tijen stonden in hun visie op politiek zo dicht bij elkaar dat ook hun electorale 
aanhang niet altijd scherp te onderscheiden was. In verschillende districten waren 
ze het lek van de antithese. 


