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Over Takkianen en Anti-Takkianen

Pers, publieke opinie en verzuiling rond 18941

• Maarten van den Bos

‘Katholieken! Laat Ruysen uw klinkend Ruysprotest. (…) Ruysen dan! Allemaal. Geeft Acht. 

Hij staat bovenaan lijst No. Acht.’ Met deze oproep in het katholieke blad De Bazuin uit 1929 

werden katholieke kiezers opgeroepen op de nummer één van de Rooms Katholieke 

Staatspartij (RKSP) te stemmen. De verkiezingen werden zeer serieus genomen en de 

waarschuwingen voor het gevaar dat zowel de socialisten als de liberalen en protestanten voor 

Nederland vormden waren talrijk. Daarnaast werden de gelovigen met een rijmpje op de 

verkiezingsposter aangesproken op hun geweten:

‘Denk bij het geven van uw stem/Eens een ogenblik aan hem/Die u rekenschap 

zal vragen/in uw laatste levensdagen.’2

Dat de verkiezingen zo serieus genomen werden is niet verwonderlijk. Ten eerste was het 

natuurlijk van groot belang dat de Tweede Kamer zo veel mogelijk katholieke 

afgevaardigden zou bevatten, maar tevens moest men niet vergeten dat er voor het stemrecht 

gestreden was. De strijd voor het algemeen kiesrecht was, volgens politicoloog Arend 

Lijphart, immers onderdeel geweest van de grote emancipatiestrijd van katholieken, arbeiders 

en orthodox-protestanten.3

Lange tijd is aangenomen dat de strijd om het kiesrecht, die in 1917 leidde tot het 

algemeen mannenkiesrecht, een gevolg was van de (politieke) emancipatie van hierboven 

genoemde bevolkingsgroepen. De historicus Gert van Klinken heeft echter in een recente 

studie aangetoond dat dit een te eenvoudige aanname is. Weinigen liepen in Nederland echt 

warm voor kiesrechtuitbreiding en elk ‘volksdeel’ had zo zijn eigen gedachten over kiesrecht. 

Zo wilden de orthodox-protestanten van Abraham Kuyper helemaal geen algemeen stemrecht, 

                                                
1 Dit artikel werd geschreven in het kader van de cursus ‘Civil Society en de publieke sfeer’ onder leiding van dr. 
B. de Vries (UvA, collegejaar 2005-2006). Ik dank haar en alle medestudenten voor nuttig commentaar op 
eerdere versies van deze tekst. Een aantal in dit artikel verwerkte citaten zijn ontleend aan een opdracht voor het 
onderzoekscollege ‘Pers en politiek’ onder leiding van prof. dr. R. Aerts (RU Nijmegen collegejaar 2004-2005). 
Ik dank mijn ‘groepsgenoten’ van toen voor de plezierige samenwerking. 
2 Citaten afkomstig uit: M. van der Plas, Uit het Rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-
1935 (Baarn 1992) 247 en 250.
3 A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam 1982) 109-117.
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maar een huismannenkiesrecht waarbij de huisvader zijn stem uitbracht als vertegenwoordiger 

van zijn gezin. Arbeiders, katholieken en liberalen hadden op hun beurt weer totaal andere 

opvattingen over de ‘juiste kiezer’. Dit hing samen met de ideeën die binnen deze groepen 

over politiek leefden. De voorhoedes van de afzonderlijke groepen stond allen een ideaalbeeld 

van het gewenste electoraat voor ogen, maar niemand was in staat het kiezersvolk naar dit 

ideaalbeeld te modeleren. Uiteindelijk was het een proces van geven en nemen dat leidde tot 

het algemeen kiesrecht voor mannen. De sterk in opkomst zijnde politieke partijen, die op 

ideologische basis politiek bedreven, kregen in hun zoektocht naar de juiste kiezer alle 

anderen er gratis bij. Zo resulteerde de strijd om de juiste kiezer in het kiesrecht voor allen.4

Maar ondanks dat Van Klinken in zijn boek overtuigend aantoont dat weinigen echt 

warm liepen voor kiesrechtuitbreiding, zijn er toch momenten geweest dat deze kwestie hoog 

op de politieke en maatschappelijke agenda stond. Een van die momenten was het jaar 1894. 

In dat jaar werd een grote politieke strijd gestreden over de zogenaamde ‘kieswet-Tak’, een 

wetsvoorstel ingediend door de liberale minister van Binnenlandse Zaken, Johannes Tak van 

Poortvliet. Zou het voorstel worden aangenomen, dan zouden bijna alle volwassen 

mannelijke Nederlanders het kiesrecht verkrijgen. Over deze kieswet ontstond een enorm 

debat waarin de voor- en tegenstanders van de wet, de zogenaamde ‘Takkianen’ en ‘Anti-

Takkianen’ recht tegenover elkaar kwamen te staan. In deze bijdrage zal, met gebruikmaking 

van verschillende kranten, dit debat worden gereconstrueerd. Wat waren argumenten voor en 

tegen en door wie werden deze gehanteerd? Vond het debat vooral plaats in de publieke 

ruimte, in kranten en tijdschriften, of meer in de politieke sfeer, het parlement en de 

verschillende kiesverenigingen? 

Veranderende vormen in pers en politiek

De strijd om het kiesrecht in Nederland viel midden in een periode van sterke veranderingen 

in de openbaarheid. De geschiedschrijving hiervan is zeer sterk beïnvloed door de Duitse 

filosoof Jürgen Habermas. In zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit uit 1962 heeft hij de 

geschiedenis van de publieke sfeer ingedeeld in twee fasen. De eerste is in de achttiende 

eeuw begonnen met de bloei van de openbaarheid in kranten en tijdschriften, genootschappen 

en clubs waarin iedere burger zijn mening kon geven over belangrijke thema’s. Het vrije 

debat waardoor de publieke mening tot stand kwam, werd een belangrijke legitimatie voor de 

                                                
4 G. van Klinken, Actieve Burgers. Nederlanders en hun politieke partijen, 1870-1918 (Amsterdam 2003).
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macht van de staat. De tweede fase ving aan in de tweede helft van de negentiende eeuw op 

het moment dat bleek dat wanneer blijkt dat slechts huisvaders uit de gegoede burgerij 

toegang hadden tot de publieke sfeer. Dit leidde tot spanningen omdat steeds meer groepen 

deze toegang opeisen. Deze spanningen worden opgevangen door de staat, die de controle 

over de openbaarheid in toenemende mate naar zich toetrok.5 In Nederland is deze omslag 

terug te vinden in de periode, zo ongeveer tussen 1850 en 1900.6

Deze periode werd door de historicus Jan Romein geduid als een moment van 

‘wederzijdse doordringing van staat en maatschappij’. In de jaren na het vaststellen van de 

grondwet van 1848 hadden de liberalen, die met de grondwet de strijd die zij als 

oppositiebeweging hadden gevoerd tegen het bewind van koning Willem I gewonnen 

hadden, in de Nederlandse politiek de overhand gekregen. De wijze waarop zij politiek 

bedreven, was geïnspireerd door de gedachte dat verschillende domeinen pas echt vrij 

konden zijn wanneer zij relatief autonoom naast elkaar zouden bestaan. De staat diende het 

kader te scheppen waarbinnen burgers zich in vrijheid konden ontwikkelen. De burgers op 

hun beurt bezaten slechts een geringe invloed op de staat. In het parlement werden 

beslissingen genomen zonder ‘last of ruggespraak’ en parlementariërs vertegenwoordigden 

samen de gehele Nederlandse natie. Men was terughoudend met besluiten die de 

maatschappij al te erg zouden beïnvloeden. Wat niet per se door de overheid geregeld diende

te worden, werd ook niet door de overheid geregeld.7

Rond 1870 begonnen de liberalen echter langzamerhand afscheid te nemen van oude 

kernwaarden als individualisme en zelfstandigheid. In de plaats hiervan kwam een grotere 

nadruk te liggen op nationaal bewustzijn en gemeenschapszin.8 Tevens meldden zich andere 

groepen, die daarvoor van politieke deelname waren uitgesloten, zich op het politieke toneel. 

Hierdoor veranderde de politiek sterk van vorm en inhoud: politiek werd getuigenispolitiek. 

Het staatsrechtelijk gefluister van eminente juristen dat zo kenmerkend was voor de 

kamerdebatten van voor deze omslag, veranderde in hoogdravend getoonzette redes en 

debatten over beginselen.9 Nieuwe politieke voormannen als Kuyper, Herman Schaepman en 

                                                
5 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (Frankfurt 1990).
6 Vgl. de interessante bundel studies van N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar 
moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004). 
7 I. de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende 
eeuw (Amsterdam 2003) m.n. hst 5 en 6.
8 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Den 
Haag 1992).
9 I. de Haan en H. te Velde, ‘Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland, 1848-
1900’, BMGN 111 (1996) 167-200; H. te Velde, ‘Een aparte techniek. Nederlandse politieke acteurs en de massa 
na 1870’, Tijdschrift voor Geschiedenis 110 (1997) 198-212.



4

Pieter Jelles Troelstra nodigden gelijkgezinden uit om deel te nemen aan een wereld van 

massabewegingen. De verschillende morele gemeenschappen werden de nieuwe dragers van 

het vaderland; politieke partijen de vertolkers van hun belangen en de nieuwe generatie 

politici richtte zich in toenemende mate op ‘het volk achter de kiezer’. De verzuiling was 

begonnen.10

De maatschappij werd verdeeld langs ideologische lijnen en de mate waarin mensen 

hun activiteiten ‘bewust verrichtten en konden verrichten in eigen levensbeschouwelijke 

kring’ groeide.11 Niet alleen de politiek, maar ook de media, het onderwijs en het 

verenigingsleven raakten verzuild. Dit had grote gevolgen voor de relatie tussen staat en 

maatschappij in Nederland. De relatie tussen politiek en burger veranderde sterk van 

karakter. In plaats van hoeders van het algemeen belang werden politici in toenemende mate 

geacht de belangen van hun eigen zuil te dienen en de leiders van de politieke bewegingen 

hielden hun redevoeringen in het parlement niet alleen meer om elkaar te overtuigen, maar 

probeerden tevens hun achterbannen te bereiken.12 De vraag die in deze periode centraal 

kwam te staat was dan ook wat nu eigenlijk allemaal tot het politieke domein behoorde, wat 

daartoe zou moeten behoren of juist niet.13 Het medialandschap werd ‘gekoloniseerd’ door de 

verschillende zuilen die elk hun eigen kranten en tijdschriften hadden.14 Was de politiek tot 

ongeveer 1870 gebaseerd op het liberale principe dat elke parlementariër zijn eigen idee 

verkondigde, rond 1900 werd de politiek onderdeel van een gemeenschappelijke 

onderneming.15

De kieswet Tak

De in de inleiding uiteengezette visie van Van Klinken op de totstandkoming van het 

algemeen kiesrecht (de strijd om de ‘juiste kiezer’ leidde uiteindelijk tot het algemeen 

kiesrecht) is goed in de hierboven omschreven omslag in te passen. De kiesrechtuitbreiding 

                                                
10 P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 
1996) 37-39.
11 J.C.H. Blom, ‘Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten. Het onderzoeksproject verzuiling op lokaal 
niveau geëvalueerd’ in: id. en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange 
negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 203-236, citaat op 212.
12 H. te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (Amsterdam 2002) 84-93.
13 F. Boterman en P. de Rooy, Op de grens van twee culturen. Nederland en Duitsland in het Fin de Siècle
(Amsterdam 1999) 37-38. D.J. Wolffram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat gemeenschap en sociale 
politiek, 1870-1918 (Amsterdam 2003) 
14 F. van Vree, De politiek van de openbaarheid (Groningen 2000) 31-35.
15 P. de Rooy, ‘Politieke cultuur en na-ijlende aanhankelijkheid’, Openbaar Bestuur 10:12 (2000) 2-5. 
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was voor de nieuwe leiders van de groeiende zuilen een goede manier om zichzelf politieke 

legitimatie en stootkracht te verschaffen. Allen hadden zij echter, zoals Van Klinken heeft 

aangetoond, een ander idee over wie nu precies het kiesrecht moesten krijgen. De uitbreiding 

ervan was dan ook niet zozeer het werk van de nieuwkomers aan het politieke front, die het 

onderling eigenlijk over weinig echt eens konden worden, maar van de liberalen die zich 

onder druk van de veranderende wijze van politiek bedrijven en onder invloed van radicalen 

binnen de eigen gelederen aan het heruitvinden waren.16 De partij had een lange geschiedenis 

waar het ging om denken over het kiesrecht. Al in 1844 had de grote liberale voorman Johan 

Rudolf Thorbecke in zijn rede Over het hedendaags staatsburgerschap aangegeven dat de 

maatschappelijke ontwikkelingen uiteindelijk wel zouden leiden tot algemeen kiesrecht, maar 

pas vanaf de jaren 1870 kreeg het vraagstuk ook daadwerkelijk een centrale plaats in het 

politiek debat. Zo deed onder meer het kabinet Kappeyne (r.1877-1879) een poging een 

grondwetsherziening door de Kamer te drukken.

Een herziening van de grondwet was voor uitbreiding van het kiesrecht onontbeerlijk 

omdat daar in 1848 was opgenomen dat het kiesrecht vergeven werd op basis van de 

hoeveelheid belasting die betaald werd. In 1887 was het kabinet onder leiding van de 

conservatief Jan Heemskerk in staat deze censusbepaling uit de grondwet te halen. Hiermee 

was het kiesrechtvraagstuk echter verre van opgelost. In de nieuwe grondwet was de bepaling 

opgenomen dat de kiesrechtkwestie in een aparte kieswet zou worden opgelost.17 Nadat het 

confessionele kabinet McKay niet in staat was geweest een kieswet tot stand te brengen en in 

1891 viel kwamen de liberalen aan zet. In aanloop naar de verkiezingen van dat jaar had de 

Liberale Unie een vooruitstrevend manifest aangenomen om leden die tot radicalisme 

neigden aan de partij te binden. Aan dit manifest was een behoorlijk vergaande 

kieswetparagraaf toegevoegd van de hand van de links-liberaal Tak van Poortvliet. Zijn partij 

won uiteindelijk de verkiezingen van 1891 en vormde een regering onder leiding van de oud-

burgemeester van Amsterdam Gijsbert van Tienhoven, waarin Tak als minister van 

binnenlandse zaken werd belast met de kieswetproblematiek. Hij was vast van plan zijn in 

het hierboven genoemde manifest vastgelegde ideeën te vertalen naar een nieuwe kieswet.18

De grondwet van 1887 kende kiesrecht toe aan mannelijke volwassen ingezetenen die 

over nader te bepalen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand beschikten. 

                                                
16 G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag 1980) 178-195.
17 H. te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting, 1848-1917’ in: 
R. Aerts e.a, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 2003) 
99-179, aldaar 150-151.
18 Van Klinken, Actieve burgers, 254-263.
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Tak vond dat aan deze bepaling een ruime interpretatie gegeven moest worden. Volgens de 

liberaal was de oude censusbepaling onrechtvaardig:

‘Geestesontwikkeling en zelfstandigheid van karakter zijn persoonlijke 

eigenschappen, die in elke levenskring, onder alle rangen en standen, bij 

sommigen worden aangetroffen, bij anderen worden gemist. (…) De 

scherpzinnigheid van menigen eenvoudigen dagloner zal elkeen meermalen 

hebben getroffen. Slaafsche gedweeheid of fierheid kenmerkt menigen minder 

ontwikkelden man evenzeer als zijnen ontwikkelden medeburger.’19

Tak vond dan ook dat het kiesrecht moest:

‘worden uitgebreid naar een algemeen kiesrecht met uitzondering van bedeelde, 

verpleegden in de bedelaarsgestichten, degenen die in hechtenis of gevangenis 

zijn, degenen die het beheer van hun goederen niet zelf bezitten, degenen waarvan 

het kiesrecht ontzegd is, degenen die niet kunnen lezen of schrijven, degenen die 

een gevangenisstraf van een jaar of langer hebben ondergaan en degenen die in de 

laatste twee jaar hun belasting niet betaald hebben.’20

Op grond van een op dergelijke wijze geformuleerde kieswet zou 74 procent van de 

meerderjarige Nederlandse mannen het stemrecht verkrijgen, hetgeen neerkwam op bijna 

800.000 kiezers, terwijl bij de verkiezingen van 1891 nog niet de helft daarvan, namelijk 

ongeveer 300.000 mannen, kon stemmen.21

Het voorstel van Tak leidde tot een heftige discussie tussen voor- en tegenstanders 

van zijn wet. De scheidslijnen liepen dwars door de verschillende politieke blokken heen. 

Zelfs de anders zo gelijkgezinde kamerafgevaardigden uit het katholieke Limburg waren het 

niet eens over de te volgen koers en in het Anti-Revolutionaire kamp zou een verschillend 

inzicht over de kieswet van Tak de druppel zijn in een al langer voortslepend conflict tussen 

voormannen Kuyper en Alexander de Savornin Lohman. Onder leiding van de 

                                                
19 Tak in zijn memorie van toelichting, geciteerd uit: De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, 118.
20 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (HTK), 1893-1894, 765.
21 Van Klinken, Actieve burgers, 265-6.
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laatstgenoemde zouden een aantal partijleden zich uiteindelijk zelfs afsplitsen.22 Ook de 

liberalen waren diep verdeeld. De conservatief-liberale historicus Robbert Fruin merkte in de 

Nieuwe Rotterdamse Courant op dat de strijd bij de liberalen gevoerd moest worden, ‘niet 

van liberaal tegen anti-liberaal, maar van rechterzijde tegen linkerzijde’.23 De door Fruin 

gemarkeerde tegenstelling van rechterzijde als Anti-Takkiaan en linkerzijde als Takkiaan, is 

overigens niet alleen van toepassing op de liberalen, maar bijvoorbeeld ook op de 

confessionelen. De begrippen links en rechts werden korte tijd synoniem met voor en tegen 

Tak.24

Het voorstel van Tak was het uitgangspunt voor een fel debat in de Tweede Kamer. 

Dit debat zou in juli 1893 beginnen en op verschillende momenten opnieuw oplaaien. Nadat 

onder meer de Raad van State zich had verzet tegen de in haar ogen te vage formulering door 

Tak van de kentekenen van maatschappelijke welstand, werd aan het voorstel toegevoegd dat 

een kiezer in het bezit diende te zijn van een vaste woning. Over de vraag wat hieronder nu 

verstaan zou moeten worden werd uitvoerig gesproken. Zo was er fel debat over de vraag of 

een woning verwarmt met een petroleumkachel nu wel als een vaste woning beschouwd kon 

worden.25 Uiteindelijk diende de predikant en gematigd liberaal Willem de Meijier een voor 

Tak onaanvaardbaar amendement in waarin het begrip vaste woning een nadere definitie 

kreeg. Dit amendement werd op 9 maart 1894 door de Tweede Kamer met 57 stemmen voor 

en 41 tegen aangenomen. Tak trok hierop zijn kieswet in en de Kamer werd op 20 maart 

ontbonden. Nieuwe verkiezingen zouden weldra volgen. De keuze was nu aan de kiezer die 

in allerijl moest bepalen of hij zich tot de Takkianen of de Anti-Takkianen rekende.26

Kranten in verkiezingstijd

De verkiezingsstrijd die volgde was ongehoord fel. Een dagblad met een bepaalde signatuur 

riep kiezers op niet te stemmen op een kandidaat van dezelfde politieke kleur die een ander 

standpunt innam in de kiesrechtkwestie. Zo schreef het katholieke dagblad De Maasbode

over de katholieke voorman Schaepman, die als groot voorstander van de kieswet te boek 

                                                
22 E. Lemmens, Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet. Limburgse politici in Den Haag 
1839-1918 (Amsterdam 2004) 272. J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam/Meppel 2006) 325-
390, aldaar over het voorstel Tak en de reactie van beiden: 364-372. 
23 Robbert Fruin in de Nieuwe Rotterdamse Courant (8-4-1894).
24 H. Weyers, ‘Rechts en links in de kiesrechtstrijd van 1894’, De Negentiende Eeuw 26 (2002) 158-167.
25 HTK,1893-1894, 757.  
26 Van Klinken, Actieve burgers, 267-78.
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stond: ‘liever een niet-Roomsche conservatief dan een radicale Roomsche’27. Terwijl De 

Maasbode als verwoed tegenstander hoopte ‘voorgoed van het algemeen stemrecht bewaard 

te blijven’28, was een ander katholiek dagblad, Het Centrum, juist voor. Dit was overigens 

niet zo verwonderlijk aangezien Schaepman sinds 1887 aan de krant verbonden was. Het 

Centrum gold in katholieke kring als periodiek voor vooral arbeiders en middenstanders en 

zij bond niet zelden de strijd aan met meer conservatief-katholieke dagbladen als De 

Maasbode en De Tijd.29 De verschillende katholieke dagbladen, die over het algemeen in hun 

berichtgeving toch redelijk dicht bij elkaar bleven, waren in dit geval dus sterk verdeeld.

De media hadden zich al tijdens het debat in de Tweede Kamer actief in het 

strijdgewoel begeven. Dit werd in het parlement ook wel opgemerkt; meer dan eens werd 

tijdens een betoog door een parlementslid verwezen naar wat er  in de media omtrent de 

kieswetkwestie te berde werd gebracht: 

‘Wat het wetsontwerp in zijn geheel betreft, zooals het daar ligt, kan ik mij 

daarmede niet vereenigen. Ik ben het eens met hetgeen Het Handelsblad

daaromtrent aanmerkt in zijn nummer van 9 februari 1894, namelijk dat, zooals 

het daar voor ons ligt, “de grondwettige eisch van welstand ook in dit ontwerp te 

veel eene fictie blijft.”’30

Een krant die veelvuldig genoemd werd tijdens de debatten over de kieswet is De Standaard. 

Deze krant werd in 1872 opgericht door Kuyper die, met een tijdelijke onderbreking tijdens 

zijn premierschap tussen 1901 en 1905, tot 1920 hoofdredacteur bleef. Het dagblad was, 

evenals haar hoofdredacteur, een groot voorstander van de kieswet en werd veelvuldig, zowel 

door voor- als tegenstanders, aangehaald tijdens de kamerbehandeling van de kieswet-Tak. Zo 

sprak de liberale tegenstander van de kieswet, afgevaardigde Jan Willem Rutgers van 

Rozenburg:

‘Trouwens de berekening langs dien weg is ditmaal niet zoo moeilijk, omdat er 

twee grootheden of complexen of groepen zijn, waarop voor de wet vast gebouwd 

worden kan; het complex degenen voor wie de wenken gegeven uit het 

redactiebureau van De Standaard steeds las de beste leidraad gelden, en ten 

                                                
27 De Maasbode (8-4-1894).
28 De Maasbode (17-3-1894).
29 R. van Breukelen en J. Hemels, Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal, 1884-1932 (Baarn 1993).
30 Aldus de liberaal Joan Röell. HTK 1893-1894, 761.
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tweede het complex van hen die zich niet kunnen losmaken van de manifesten der 

Liberale Unie.’31

De afgevaardigde gaf aan dat er zijns inziens maar twee partijen voor de kiesrechtuitbreiding 

waren: de lieden rondom de krant De Standaard en zij die zich schaarden achter het eerder 

genoemde manifest van de Liberale Unie. De conservatief Heemskerk, reageerde hier fel op:

‘Vermoedelijk zal ik daarom [Heemskerk was voor de kiesrechtuitbreiding, 

MvdB] door den heer Rutgers van Rozenburg gerangschikt worden onder hen, die 

meenen dat de hoogste politieke wijsheid te vinden is in de redactie-bureelen van 

De Standaard. Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, geloof ik dat daar politieke 

wijsheid te vinden en dat de redacteur van dat dagblad [bedoeld wordt Kuyper, 

MvdB] een man is, die onder staatslieden van ons vaderland met eere genoemd 

mag worden’32

In de Kamer werd dus vaak naar kranten verwezen om een argument kracht bij te zetten of om 

een tegenstander in een hoek te zetten. Zo hevig als debat in de Kamer gevoerd werd, zo 

weinig is ervan terug te vinden in De Standaard zelf. Zoals hierboven aangegeven, drukte 

Kuyper zeer sterk zijn stempel op de krant. In haast elke aflevering van de krant stond een van 

zijn befaamde ‘driestarren’. Deze columns werden door hem gebruikt om politieke 

tegenstanders te desavoueren, uiting te geven aan zijn voorkeuren op politiek of 

maatschappelijk gebied en zijn volgelingen op religieus gebied vermanend dan wel opbeurend 

toe te spreken. ‘Was De Standaard volgens Kuyper “een paard dat hij bereed” dan was zijn 

driestar zijn korte zweep’, aldus Kuiperbiograaf Jeroen Koch.33

In zijn driestarren ging Kuyper regelmatig in op de kiesrechtuitbreiding. Zo schreef hij 

in maart 1894, nog voordat de Kamer ontbonden werd: ‘we staan niet voor een questie van 

slagen, maar voor een questie van tijd’34. Het was er Kuyper alles aan gelegen om de ‘finale 

kiesrechtuitbreiding’ zo snel mogelijk dichterbij te brengen. Het enige dat in zijn krant dan 

ook gebeurde was het aanhalen van voorstanders van de wet of het neersabelen van 

tegenstanders. Opvallend is dat het hierbij wel slechts voor- en tegenstanders uit eigen kring 

betrof. Zelden of nooit werd er verwezen naar de katholieke, liberale of socialistische voor- of 

                                                
31 Ibidem, 813.
32 Ibidem, 827-8
33 Koch, Kuyper, 129-34, citaat op 132.
34 De Standaard (14-3-1984).
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tegenstanders van de kieswet. In De Standaard werd getracht om hoe dan ook de Anti-

Revolutionaire rangen te sluiten. Zo werd er met instemming aangegeven dat de protestantse 

periodiek De Delvenaar meldde dat de ‘steeds heftiger wordende oppositie tegen Tak’s 

ontwerp een groot gevaar’35 was. Met minder instemming werd door Kuyper gereageerd op 

een ingezonden brief van Prof. Noorb die schreef:

‘Hoe grooter de massa is, wier invloed bij de samenstelling der Kamer zich kan 

doen gelden, hoe grooter het gevaar dat zij niet gewent aan eigen belang met dat 

van anderen in overeenstemming te brengen, de kolossale macht die tot harer 

beschikking gesteld wordt misbruikt.’36

Kuyper reageerde nog in hetzelfde nummer – in een van zijn driestarren – waarin hij schreef 

dat: ‘bij Kiesrecht uitbreiding eerder vermindering dan verergering van het kwaad te 

verwachten is’.37

Zo sterk als De Standaard zich profileerde als voorstander van de kieswet, zo hevig 

voerde het katholieke dagblad De Maasbode oppositie. Deze in 1868 opgerichte Rotterdamse 

periodiek werd in 1885 een dagblad. De krant werd voornamelijk gelezen door doorsnee 

katholieke gezinnen en kende een sterk behoudende toon.38 De krant was, zoals al 

opgemerkt, fel tegenstander van kiesrechtuitbreiding. Nadat de Takkianen de verkiezingen 

verloren hadden, vierde de krant haar overwinning dan ook met de mededeling dat: ‘Tak en 

zijn wet van de baan [zijn], en daarmede basta!’39. De krant was niet bang voorstanders van 

de wet persoonlijk aan te vallen. Zo werd Tak verweten dat hij als minister bezig was zich 

een ‘idoolstatus’ te verwerven40 en werd de ‘calvinist Kuyper’ verweten dat hij ‘de geesten 

vertroebelt’.41 De hardste woorden werden echter gericht aan de ‘verwaende katholiek’ 

Schaepman, in katholieke kringen één van de weinige voorstanders van de kieswet. Hij zou 

de katholieken op ‘verkeerde banen’ leiden en werd niet zelden in een adem genoemd met 

Kuyper, de doodsvijand van de krant.42 Zo probeerde ook De Maasbode vooral voorstanders 

van de kieswet uit eigen kring duidelijk te maken dat zij zich op het verkeerde pad begaven. 

                                                
35 De Standaard (22-1-1894).
36 De Standaard (7-2-1984). 
37 Ibidem.
38 H. Vermeulen, De Maasbode. De bewogen geschiedenis van “De beste courant van Nederland” (Zwolle 
1994).
39 De Maasbode (27-4-1894).
40 De Maasbode (25-3-1894).
41 De Maasbode (18-4-1894).
42 Ibidem.
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Wanneer gesproken werd over bijvoorbeeld Kuyper of een aantal socialisten, die op een 

bijeenkomst voor kiesrechtuitbreiding een vechtpartij veroorzaakten, was dit alleen maar om 

aan te geven ‘in welk een gezelschap’ de katholieke voorstander van de kieswet-Tak zich 

begaf.43 Het laat zich raden wat de krant van dit gezelschap dacht. 

Uiteindelijk zou De Maasbode haar zin krijgen: de Takkianen verloren de 

verkiezingen en daarmee was de kieswet-Tak van de baan. In de Kamer was lang en hevig 

gedebatteerd waarbij niet zelden werd verwezen naar stukken in kranten en tijdschriften. De 

vrije publieke tribune, die mede gevormd werd door de kranten in Habermas’ hierboven 

aangehaalde beschrijving van de publieke sfeer, leek te zijn gesloten. Daarvoor in de plaats 

waren stadsomroepers gekomen, die in eigen wijk consequent de eigen, door de zuil bepaalde 

boodschap aan het herhaalden.

Debatten op lokaal niveau

In 1894 werden parlementariërs in Nederland nog verkozen door middel van een 

districtenstelsel. In de verschillende districten streden vaak een aantal kandidaten om de 

beschikbare kamerzetel, die vergeven werd aan diegene die een meerderheid van stemmen 

behaalde. Hiervoor kon soms een tweede stemronde nodig zijn, maar niet zelden werd een 

kandidaat al na één ronde gekozen. De kandidaten werden veelal voorgedragen door een 

kiesvereniging, waarvan er vaak meerdere in een district actief waren. In deze 

kiesverenigingen werd gedebatteerd over de kandidaat die het district het beste zou kunnen 

vertegenwoordigen. Deze debatten zijn interessant als inkijkje in de wijze waarop op lokaal 

niveau werd omgegaan met landelijke politieke vraagstukken. Daarom zullen twee 

stadsdistricten, het overwegend liberale Arnhem en katholiek bolwerk Nijmegen, hier kort 

worden besproken om te analyseren op welke wijze in deze kiesverenigingen over de 

kieswet-Tak gesproken werd. Hierbij zullen vooral kranten als bronnen dienen aangezien de 

kiesverenigingen zelf weinig archiefmateriaal hebben nagelaten.44

Arnhem, de provinciehoofdstad van Gelderland, kon met recht een liberaal bolwerk 

genoemd worden. De stad kende twee liberale kiesverenigingen: niet alleen de Vrijzinnige 

Kiesvereniging Arnhem, een gezelschap van aristocratische snit waarin vooral juristen en 

                                                
43 De Maasbode (17-3-1894).
44 Over het onderzoek naar kiesverenigingen zie: R. de Jong, Electorale cultuur en politieke oriëntatie. 
Verkiezingen in Gelderland 1888-1940 (Hilversum 2005).
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‘heeren’ de boventoon voerden, maar ook de vereniging Burgerplicht die de opkomende 

burgerij vertegenwoordigde.45 De belangrijkste krant, de Arnhemse Courant, kende een 

liberale signatuur en had een traditie van redacteuren die op zijn minst goed bevriend waren 

met de vroegere liberale voorman Thorbecke.46

Ook in Arnhem was de kernvraag van de verkiezingsstrijd of men nu voor of tegen de 

kieswet van Tak was. Dit betekende dat elk houvast of partijverband zoek was, want een 

anti-Takkiaans katholiek kon moeilijk op dezelfde kandidaat stemmen als een Takkiaanse 

geloofsgenoot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ten tijde van de verkiezingen de voor-

en tegenstanders van de kiesrechtuitbreiding elk met een kandidaat tegenover elkaar kwamen 

te staan. Van deze verdeeldheid was in het begin echter nog niet veel te merken. Binnen de 

Vrijzinnige Kiesvereniging werd de Takkiaan Rink met een overweldigende meerderheid van 

stemmen verkozen tot kandidaat. Hoewel de advocaat Aberson hierna aankondigde niet 

langer lid te willen zijn van de Vrijzinnige Kiesvereniging, bleef dit zo. Wel kondigde 

Aberson aan dat hij samen met een aantal andere ontevreden liberalen een Anti-Takkiaanse 

kandidaat naar voren zou schuiven. Dit gebeurde en tijdens een vergadering van Anti-

Takkianen werd het oud-raadslid Bijleveld gekozen, een kandidatuur die door de vereniging 

Burgerplicht werd ondersteund. Rink en Bijleveld vormden vervolgens een 

verkiezingscomité dat bestond uit respectievelijk voor- en tegenstanders van de kieswet. Op 

twee grote bijeenkomsten werd geprobeerd de kiezer ervan te overtuigen om te stemmen op 

één van beide kandidaten.

De eerste bijeenkomst vond plaats in april ten behoeve van Rink. Een aantal sprekers 

probeerde het gehoor ervan te overtuigen dat de uitbreiding van het kiesrecht voor eenieder 

het beste zou zijn. Zo hield bijvoorbeeld de voorzitter van het comité zijn gehoor voor dat ‘de 

kiezer toch wel weet dat in de politiek gekonkeld wordt’ en dat het gerust ‘aan de kiezer kan 

worden overgelaten zijn eigen stem uit te brengen’. Op de bijeenkomst was ook Bijleveld 

uitgenodigd. Hij gaf er echter de voorkeur aan zelf een bijeenkomst te houden. Op 7 april 

werd door het comité dat ijverde voor de verkiezing van Bijleveld het liberale kopstuk 

Willem Henderik de Beaufort uitgenodigd om een rede te houden over het algemeen 

kiesrecht. Deze vertelde zijn gehoor dat dit algemeen kiesrecht een slechte ontwikkeling zou 

zijn omdat dan ook bijvoorbeeld ‘drankzuchtigen’ en ‘armoedigen’ de samenstelling van het 

parlement zouden kunnen beïnvloeden. De kieswet van Tak, die hiertegen onvoldoende 

                                                
45 T. Duffhues, ‘Van liberaal bolwerk tot politiek meerstromenland. De formatie van politieke partijen in 
Arnhem, 1880-1920’,  Bijdragen en mededelingen Gelre 77 (1986) 101-127, aldaar 108-110.
46 G.A.M. Bekelaar, ‘Inleiding’ in: id. (red.), Maar wat is het toch voor eene courant? De Arnhemsche? 
Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850 (Arnhem 1981) 5-24.
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bescherming bood, zou dan ook moeten worden vervangen door een kiesrecht voor ‘de 

fatsoenlijke werkman’. Bijleveld deed in zijn rede niet veel anders dan zich hierbij 

aansluiten.47

Bijleveld, die buiten liberalen vooral steun kreeg uit katholieke kring, verloor 

uiteindelijk de verkiezingen van zijn tegenstrever, die zijn steun vooral kreeg uit  (wederom) 

liberale en Anti-Revolutionaire kring. Zo won Takkiaan Rink de verkiezingen in Arnhem. In 

Nijmegen won een Anti-Takkiaan de verkiezingen, maar in deze stad vond de strijd vooral 

plaats binnen een kiesvereniging. De katholieken waren hier sinds de gemeentewet van 

Thorbecke uit 1851 de dominante politieke groepering. Zij hadden zich verenigd in de 

kiesvereniging Recht voor Allen die in 1874 was opgericht en die, aldus het liberale blad 

Nijmeegsch Weekblad, beter ‘klerikaal Recht voor Allen’ had kunnen heten. De tegenstand 

kwam van de liberale kiesvereniging Burgerplicht, die echter arm aan invloed was.48 De 

belangrijkste krant in de stad was het in 1848 opgerichte blad De Gelderlander, dat sinds 

1874 als dagblad verscheen. Deze krant kende een katholieke signatuur en werd daardoor in 

het begin door het gemeentebestuur met enige argwaan bekeken. Pas nadat de stadspolitiek 

een overwegend katholieke zaak geworden was en de vereniging Recht voor Allen de 

dominante kiesvereniging, werd de krant de belangrijkste bron van nieuws.49

De strijd tussen Takkianen en Anti-Takkianen werd dan ook vooral binnen Recht 

voor Allen gevoerd. Dit was het geval omdat tegenkandidaten per definitie weinig kans 

hadden. In 1891 hadden de verkiezingen voor de gemeenteraad een verdeling opgeleverd van 

16 katholieken en  5 niet-kahtolieken in de gemeenteraad; het district was al geruime tijd in 

vaste handen van een katholiek vertegenwoordiger.50 Binnen de kiesvereniging was echter 

niet direct duidelijk of de kandidaat voor de verkiezingen van 1894 nu een Takkiaan of een 

Anti-Takkiaan zou moeten zijn. Op een bijeenkomst van katholieke kiezers, georganiseerd 

door de kiesvereniging, werd lange tijd gesproken over de kwestie. De kern van de zaak was 

of ‘de weg aangewezen door Schaepman’ nu wel of niet gevolgd zou moeten worden. 

Hoewel een aantal leden deze vraag positief beantwoordde, waren velen het daarmee niet 

eens. Deze tegenstanders gebruikten argumenten die ook bij de tegenstanders van de kieswet 

in Arnhem te horen waren. Zou iedereen dan het kiesrecht moeten krijgen? Zouden er dan 

                                                
47 Arnhemsche Courant (24-3-1894); Arnhemsche Courant (5-4-1894) en Arnhemsche Courant (10-4-1894). Cf. 
De Jong, Electorale cultuur, 66-73. Helaas worden de voornamen van de kandidaten niet in de berichtgeving 
vermeld.
48 J. Brabers (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, iii, Negentiende en twintigste 
eeuw (Wormer 2005) 237-239, citaat op 239.
49 Brabers, Nijmegen, iii, 231-5.
50 Ibidem, 239-40.
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‘geene grenzen’ meer moeten zijn? Een kieswet zoals die van Tak zou het kiesrecht aan veel 

te veel mensen verlenen en de mededeling van een voorstander dat ‘goede gelovigen’ de 

verantwoordelijkheden van kiesrecht wel aankonden, werd van repliek gediend met de 

opmerking dat ‘den geestelijke leiding van de stad’ niet voor niets tegen de wet was.51

Zo werd in Nijmegen de strijd gestreden binnen de kiesvereniging, waar debat 

gevoerd werd over de vraag of men zich nu als voor- of tegenstander van Tak zou moeten 

opstellen. Nadat het pleit in het voordeel van de tegenstanders belecht was, werd een 

kandidaat gekozen. In Arnhem ging de strijd tussen twee kandidaten en werd deze in de 

openbaarheid gevoerd. Dit verschil neemt niet weg dat in beide steden uiteindelijk een 

discussie op basis van argumenten de doorslag gegeven heeft. In Arnhem werden op de beide 

bijeenkomsten voor de kandidaten lange redevoeringen gehouden waarin de kieswet 

besproken werd en op beide bijeenkomsten was de tegenstander uitgenodigd om een 

weerwoord te geven. In Nijmegen werd het uitvoerige Kamerdebat nog eens overgedaan en 

kwam men op basis van een aantal bijeenkomsten tot een kandidatuur. De kranten, zowel De 

Gelderlander als de Arnhemsche Courant deden vooral verslag van de bijeenkomsten en 

hoewel vooral in het laatste dagblad wel een lichte voorkeur voor de Takkiaan Rink 

doorklonk, is de berichtgeving in zowel het katholieke als het liberale dagblad - zeker in 

vergelijking tot de eerder besproken Maasbode en Standaard - veel objectiever van toon en 

krijgen alle richtingen die binnen beide steden bestonden de ruimte. 

Conclusie

In deze bijdrage is het debat uit 1894 rondom de kieswet-Tak gereconstrueerd. De conclusie 

moet zijn dat het debat zich vooral af heeft gespeeld in de politieke sfeer. Zowel in het 

parlement als in de kiesverenigingen in de twee besproken steden werd uitvoerig gesproken 

over de wet. Op basis van argumenten probeerde men zoveel mogelijk voor- dan wel 

tegenstanders alsnog van hun ongelijk te overtuigen. Dit stond in schril contrast met de 

berichtgeving in twee landelijke dagbladen, die voortdurend bezig waren hun eigen positie uit 

te dragen en andersdenkenden in een hoek te zetten. Opvallend is hierbij dat zowel in De 

Standaard als in De Maasbode alleen gesproken werd over voor- en tegenstanders in eigen, 

respectievelijk protestantse en katholieke, kring. Zelden tot nooit werd er verwezen naar de 

andere in opkomst zijnde zuilen. Zo probeerden de dagbladen de rangen te sluiten hetgeen, 

                                                
51 De Gelderlander (4-4-1894). Helaas werden in het verslag geen namen van betrokkenen genoemd.
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blijkens de enorm felle verkiezingsstrijd die ook vooral binnen de zuilen woedde, in 1894 nog 

niet erg gelukt was. 

In de hierboven aangehaalde studie van Habermas wordt de publieke opinie die tot 

stand komt in de publieke ruimte en mede vorm wordt gegeven door kranten en tijdschriften 

één van de belangrijkste legitimaties van de macht genoemd.52 Deze legitimatie van macht 

door de publieke mening is een van de kernpunten van hetgeen de Duitse filosoof de vrije 

publieke sfeer genoemd heeft. Ten tijde van de kieswet Tak leek dit vrije debat op basis van 

rationele argumenten in de landelijke kranten niet langer gevoerd te worden. In de politiek 

was dit debat er, zowel op lokaal als op nationaal niveau, wel nog. Dit zou een indicatie 

kunnen zijn dat juist de strijd om de kieswet in 1894 plaatshad ten tijde van de omslag die 

Habermas situeerde in de tweede helft van de negentiende eeuw van de open publieke sfeer 

naar een meer door de staat gecontroleerd publiek debat. Deze omwenteling is in deze 

bijdrage verbonden aan de opkomst van een nieuwe vorm van politiek bedrijven en het 

ontstaan van de verschillende zuilen. Geconcludeerd kan worden dat dit proces in 1894 nog in 

volle gang was. Waar een deel van het publieke debat al duidelijk langs ideologische 

(verzuilde) lijnen gevoerd werd, was er zowel in parlement als in de besproken 

kiesverenigingen nog veel meer sprake van een open debat op basis van argumenten.

Over het precieze verloop van de hierboven beschreven omslag valt op basis van dit 

beperkte artikel nog weinig te zeggen. Wel lijkt het interessant om deze thematiek nader te 

belichten. Vragen die hierbij gesteld moeten worden, zijn: Hoe functioneerden bijvoorbeeld 

de in opkomst zijnde politieke partijen in de publieke ruimte? Welke debatten werden daar 

gevoerd en wie voerde deze debatten? Hoe gaat het met de kiesverenigingen en wanneer 

worden zij vervangen door lokale afdelingen van landelijke partijen? Inzichten vanuit het 

onderzoek naar de verzuiling, de politieke geschiedenis en het onderzoek naar verenigingen 

en, met een mooi woord, civil society zouden hierbij gecombineerd moeten worden.53 Dit 

onderzoek zou uiteindelijk moeten leiden tot een meer complete visie op hetgeen in 

Nederland in het tijdvak 1870-1900, waarin zo veel veranderde, heeft plaatsgevonden.  

                                                
52 Habermas, Strukturwandel, 119.
53 Vgl. de oproep van H. te Velde, ‘Politieke cultuur, verenigingen en sociabiliteit’, De Negentiende Eeuw 28 
(2004) 193-205.
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